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Forord 

 
 
Denne rapporten gjennomgår utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt, og vurderer 
konsekvenser for virkemiddelbruken i Norge. Rapporten er den andre av tre 
hoveddokumenter fra etatsgruppen Klimakur 2020. Sammen med en tidligere publisert 
rapport om framtidige kvotepriser, vil denne rapporten bidra med viktige forutsetninger for 
analysene i hovedrapporten til Klimakur 2020. I hovedrapporten skal Klimakur 2020 
synliggjøre hvilke virkemidler som er nødvendig for å utløse tiltak som kan redusere norske 
klimagassutslipp tilsvarende 15 -17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. 
 
Den nye internasjonale klimaavtalen man nå forhandler om og EUs regelverk på 
klimaområdet vil legge sentrale føringer for Norges klimapolitikk, virkemiddelbruk og 
kostnader ved å nå nasjonale klimamålsettinger framover. Regelverk som utvikles i andre 
internasjonale organisasjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Den internasjonale 
luftfartsorganisasjonen (ICAO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) vil også 
kunne ha konsekvenser for klimagassutslipp og bruk av virkemidler i Norge.  
 
Gjennomgang av relevant internasjonalt regelverk inngår også som en viktig del av 
sektoranalysene i Klimakur 2020. Der gås det nærmere inn på hvilke internasjonale forhold 
som vil påvirke Norges mulighet til virkemiddelbruk i de ulike sektorene. Denne rapporten gir 
en innføring i de viktigste eksisterende og varslede internasjonale rammebetingelsene som vil 
ha virkning fram mot 2020.  
 
 
 
 
 
Oslo, november, 2009



 4 

Innholdsfortegnelse 
INNHOLDSFORTEGNELSE .............................................................................................................................. 4 

SAMMENDRAG.................................................................................................................................................... 5 

1  BAKGRUNN................................................................................................................................................. 9 

2  MÅL OG OMFANG .................................................................................................................................. 10 

3  FNS KLIMAKONVENSJON OG KYOTOPROTOKOLLEN ............................................................. 11 

3.1  FNS KLIMAKONVENSJON .......................................................................................................................... 11 
3.2  KYOTOPROTOKOLLEN .............................................................................................................................. 11 
3.3  NY KLIMAAVTALE MED VIRKNING FRA 2013............................................................................................ 11 

4  EØS-AVTALEN ......................................................................................................................................... 13 

5  EUS KLIMAPOLITIKK ........................................................................................................................... 14 

5.1  EUS KLIMA- OG ENERGIPAKKE................................................................................................................. 14 
5.1.1  Endring av kvotedirektivet ............................................................................................................. 15 
5.1.2  Fornybardirektivet ......................................................................................................................... 18 
5.1.3  Vedtak om medlemsstatenes bidrag for å redusere klimagassutslipp (i ikke-kvotepliktige sektorer)
 20 
5.1.4  Direktiv om geologisk lagring av karbondioksid (CCS) ................................................................ 21 
5.1.5  Direktiv om kvaliteten til bensin og dieselolje (drivstoffdirektivet) ............................................... 22 
5.1.6  Forordning om CO2-utslipp fra personbiler .................................................................................. 23 
5.1.7  Retningslinjer for offentlig støtte til miljøtiltak.............................................................................. 25 

5.2  EUS ENERGIPOLITIKK ............................................................................................................................... 26 
5.2.1  Bygningsenergidirektivet................................................................................................................ 26 
5.2.2  CHP-direktivet ............................................................................................................................... 27 
5.2.3  Eco-designdirektivet....................................................................................................................... 28 
5.2.4  Elmarkedsdirektivene ..................................................................................................................... 29 
5.2.5  Energitjenestedirektivet.................................................................................................................. 31 

5.3  EUS INDUSTRIPOLITIKK............................................................................................................................ 32 
5.3.1  IPPC-direktivet............................................................................................................................... 32 
5.3.2  Takdirektivet (om nasjonale utslippstak for forsurende og eutrofierende gasser) ........................ 33 

5.4  EUS TRANSPORTPOLITIKK ........................................................................................................................ 34 
5.4.1  Vegtransport................................................................................................................................... 34 
5.4.2  Luftfart i EUs kvotesystem.............................................................................................................. 38 
5.4.3  Skipsfart.......................................................................................................................................... 39 
5.4.4  Jernbane ......................................................................................................................................... 39 

5.5  EUS LANDBRUKSPOLITIKK ....................................................................................................................... 40 
5.6  EUS AVFALLSPOLITIKK ............................................................................................................................ 40 
5.7  EUS REGULERING AV KJØLEMIDLER......................................................................................................... 42 
5.8  EUS FORSKNINGSPOLITIKK – DET 7. RAMMEPROGRAMMET ..................................................................... 42 

6  INTERNASJONALE ORGANISASJONER ........................................................................................... 43 

6.1  VERDENS HANDELSORGANISASJON (WTO).............................................................................................. 43 
6.2  IMO OG ICAO ......................................................................................................................................... 44 

6.2.1  Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) ........................................................................ 44 
6.2.2  Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO)...................................................................... 46 

7  ANDRE LANDS KLIMAPOLITIKK ...................................................................................................... 47 

7.1  INDUSTRILAND ......................................................................................................................................... 47 
7.2  UTVIKLINGSLAND..................................................................................................................................... 49 

8  OPPSUMMERING OG KONKLUSJON ................................................................................................ 51 

  



 5 

Sammendrag  
 
Denne rapporten presenterer resultater fra et delprosjekt av Klimakur 2020 om internasjonale 
virkemidler og rammebetingelser som påvirker og kan påvirke norsk klimapolitikk. Rapporten 
har en gjennomgang av det viktigste internasjonale regelverket som allerede eksisterer på 
klimaområdet og som også omfatter eller påvirker Norge. Rapporten har imidlertid lagt mest 
vekt på å se på nye virkemidler og rammebetingelser som enten vil bli implementert i norsk 
lov, som vurderes implementert i norsk lov eller som på andre måter vil kunne påvirke Norges 
klimagassutslipp. Den vurderer hvilke muligheter og begrensninger dette gir når det gjelder 
utforming av virkemidler med effekt fram mot 2020, og presenterer målsettinger og 
handlingsplaner til utvalgte land, da andre lands klimapolitikk indirekte vil kunne påvirke 
Norges målsetting og virkemiddelbruk.  
 
FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen 
FNs klimakonvensjon, som ble vedtatt i Rio de Janeiro i 1992, er det sentrale rammeverket for 
det internasjonale klimasamarbeidet. Konvensjonen har som mål å stabilisere konsentrasjonen 
av klimagasser i atmosfæren. Dette impliserer at man må redusere den menneskeskapte 
påvirkningen av klimasystemet.  
  
Kyotoprotokollen ble vedtatt i 1997, og er forankret i Klimakonvensjonen. Protokollen 
inneholder tallfestede utslippsforpliktelser for industrilandene for perioden 2008-2012. 
Protokollens målsetting er å redusere de samlede utslippene fra industrilandene i denne 
perioden med om lag 5 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Norge ratifiserte 
Kyotoprotokollen i 2002 og forpliktet seg dermed til å begrense de gjennomsnittlige årlige 
utslippene i 2008-2012 til én prosent over nivået i 1990.   
 
Norges utslipp i 2008 var på 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, det vil si 8,4 prosent over 
utslippet i 1990. Det betyr at Norge i tillegg til utslippsreduserende tiltak må kjøpe kvoter i 
andre land for å gjøre opp sin forpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen. 
 
Ny klimaavtale – en viktig rammebetingelse 
En ny internasjonal klimaavtale for perioden etter 2012 vil legge viktige rammer for norsk 
klimapolitikk. Det er imidlertid usikkerhet om innholdet i en slik avtale og om når et detaljert 
regelverk i en ny klimaavtale vil være på plass. Ved ratifikasjon av en ny avtale vil den være 
folkerettslig bindende for Norge. Stramheten i avtalen vil påvirke nivået på virkemidlene, 
mens vi antagelig står friere i sammensetningen av virkemiddelbruken. Avtalen vil trolig 
inneholde regelverk for bruk av fleksible mekanismer for kompensering av klimagassutslipp, 
og for beregning av utslipp og opptak av klimagasser i skog og jordsmonn. Slike spesifikke 
regler kan ha stor betydning også for sammensetningen av norsk virkemiddelbruk framover. 
  
EUs lovverk viktig for norsk klimapolitikk 
Norge er gjennom EØS-avtalen en integrert del av EUs indre marked. EØS-avtalen legger en 
viss begrensning på nasjonale myndigheters handlingsrom gjennom reglene om fri flyt av 
varer, tjenester, personer og kapital. I tillegg begrenser EØS-avtalen myndighetenes bruk av 
støtte til foretak.  
 
For viktige samfunnshensyn som miljø og klima, er det gitt en rekke unntak fra forbudet mot 
statsstøtte og forbudet mot begrensninger på den frie flyten av varer, tjenester, personer og 
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kapital. For eksempel er det gitt en rekke unntak for støtte til miljøtiltak som energisparing og 
utvikling av fornybar energi.  
 
EUs klima- og energipakke ble vedtatt av EUs råd i april 2009. Pakken vil stå svært sentralt i 
årene fram mot 2020. Av regelverket i klima- og energipakken som vil ha størst betydning for 
norske klimagassutslipp og virkemiddelbruk, er det reviderte kvotedirektivet for perioden 
2013 - 2020, fornybardirektivet, drivstoffdirektivet og forordningen om utslipp av CO2 fra 
personbiler. Videre kan bestemmelsene om EU-landenes klimagassreduksjoner i sektorer 
utenfor kvotesystemet legge viktige føringer for norsk klimapolitikk i årene framover.   
 
Målet med virkemiddelpakken er 20 prosent reduksjon av de totale klimagassutslippene fra 
unionen i 2020 sammenlignet med 1990. Pakken skal også bidra til å oppfylle målene om at 
20 prosent av energiforbruket i EU innen 2020 skal være basert på fornybar energi, om 20 
prosent energisparing (enøk) innen 2020 og om at 10 prosent av kjøretøyenes drivstoff innen 
2020 skal være biobrensel. EU har slått fast at de ønsker å ta på seg en strengere forpliktelse i 
den nye klimaavtalen, på 30 prosent reduksjon, dersom andre land aksepterer begrensninger 
på tilsvarende nivå. Resultatet av klimaforhandlingene vil dermed avgjøre om EUs klima- og 
energipakke må revideres for å nå en strengere forpliktelse. En strengere forpliktelse vil 
påvirke Norge på flere måter, blant annet gjennom høyere kvotepris i EUs kvotesystem for 
bedrifter. I tillegg vil en sterkere virkemiddelbruk innen andre sektorer i EU ha både direkte 
og indirekte virkning på Norges framtidige virkemiddelutforming. Direkte ved at Norge vil 
være forpliktet til å gjennomføre eventuelle nye EØS-relevante rettsakter fra EU i norsk rett, 
og indirekte ved at EUs politikk kan legge føringer for ambisjonsnivået for norsk 
klimapolitikk. 
 
Kvotedirektivet setter tak på utslippene  
Norge er allerede omfattet av EUs kvotedirektiv for perioden 2008 – 2012. Norske 
kvotepliktige virksomheter på fastlandet og på norsk sokkel offshore har utslippsrettigheter 
for CO2-utslipp og kan handle kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem. Kvotedirektivet vil 
framover mot 2020 fortsatt være en basis i virkemiddelbruken på klimaområdet for 
petroleumssektoren og industrisektoren i Norge. EUs reviderte kvotedirektiv vil føre til at en 
større andel av norsk fastlandsindustri kommer inn i kvotesystemet. Kvoteprisen, samt 
muligheten til å kompensere utslipp ved andre mekanismer (som Den rønne 
utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI)), vil avgjøre hvor store 
utslippsreduksjoner kvotedirektivet vil utløse innenlands. Kvotedirektivet vil ikke innebære 
noen vesentlige begrensninger i norsk handlefrihet når det gjelder Norges mulighet til å 
innføre ytterligere virkemidler som tilleggsavgifter, direkte regulering etc.  
 
Kvotedirektivet omfatter også luftfart, og Norge har i oktober 2009 vedtatt at kvotehandel for 
luftfart skal implementeres i norsk lov. At luftfart omfattes av kvotesystemet fra 2012 kan gi 
en reduksjon i utslipp fra fly både innenlands og mellom Norge og utlandet.  
 
Innføring av fornybardirektivet kan kreve utbygging av ny fornybar elektrisitet mot 
2020 
Dersom fornybardirektivet implementeres i Norge, vil målforpliktelsen være viktig for den 
energipolitikken som må føres her i landet fram mot 2020. Et ambisiøst mål vil måtte 
innebære stor utbygging av ny fornybar elektrisitet og utforming av et egnet virkemiddelsett 
for å skape gode insentivordninger for å få dette til. Et mindre ambisiøst mål kan også føre til 
stor utbygging med tanke på eksport, men dette er et lønnsomhetsspørsmål.  
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Krav til lave CO2-utslipp fra personbiler vil gi betydelige utslippsreduksjoner 
EUs forordning med CO2-krav til personbilers gjennomsnittlige utslipp vil bidra til å øke 
mulighetene for å få til betydelige utslippsreduksjoner i Norge. Målet er å redusere de 
gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nye biler fra dagens om lag 160 gram per kilometer til 
130 gram i 2012-2015 og ned til 95 gram i 2020. Utskiftingstakten i bilparken, 
sammensetningen av denne og utvikling i samlet kjørelengde er faktorer som også må tas med 
i betraktning når en vurderer utviklingen i de totale utslippene fra transport. Mesteparten av 
utslippreduksjonen vil oppnås med effektivisering av biler med forbrenningsmotor, mens 
resten vil måtte oppnås med økt andel elektriske kjøretøyer, hydrogenbiler og ladbare 
hybridbiler.  
 
Forordningen vil medføre at det vil produseres et økt utvalg biler i alle størrelser med 
reduserte utslipp. Et bredere spekter av lavutslippsteknologier vil gjøre at differensieringen av 
engangsavgiften etter CO2-utslipp ved kjøp av bil, blir mer effektiv, selv uten å endre satser 
eller utforming av avgiften.  
 
Drivstoffdirektivet krever insentiver for økt bruk av lavutslippsdrivstoff 
Drivstoffdirektivet er vurdert til å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke implementert i 
Norge. Direktivets krav om å sikre at leverandører av drivstoff reduserer utslippene per 
energienhet med 6 prosent mellom 2011 og 2020 sammenlignet med gjennomsnittlig EU-nivå 
i 2010, vil få betydning for norsk virkemiddelbruk.  
 
Andre EU-direktiver med virkning på norske klimagassutslipp 
Gjennomgangen viser at det er flere EU-direktiver i tillegg til dem som inngår i klima- og 
energipakken, som i større eller mindre grad har virkning på Norges klimagassutslipp og 
virkemiddelbruk. Eksempelvis vil energitjenestedirektivet, som oppmuntrer til 
energieffektivisering, kunne påvirke sluttbruken av energi i Norge, og Eco-designdirektivet 
krever energimerking som vil gjøre det enklere for forbrukere og andre å velge mer 
energieffektive varer.  
 
EUs F-gassforordning vil implementeres i norsk rett, men vil antagelig ikke medføre store 
endringer i bruken av slike gasser, da Norge allerede har et omfattende virkemiddelregime for 
fluorerte klimagasser. 
 
Heller ikke for avfall og landbruk vil EUs politikk føre til større endringer i 
virkemiddelutformingen. EUs landbrukspolitikk er ikke EØS-relevant og på avfallsområdet 
har Norge allerede implementert en god del regelverk fra EU, i tillegg til flere særnorske 
virkemidler.  
 
Vil internasjonale rammebetingelser og direktiv være tilstrekkelig for å nå norske 
klimamål? 
 
Internasjonale rammebetingelser vil legge føringer for hvordan norsk klimapolitikk utformes. 
Det gjelder særlig en ny klimaavtale og EØS-relevante direktiver og andre vedtak fra EU. 
Likevel kan det være et behov for nasjonale virkemidler for å nå målet i Stortingets 
klimaforlik om å redusere norske klimagassutslipp til 42 til 44 millioner tonn innen 2020. 
Tiltaks- og virkemiddelvurderingen som gjennomføres i delprosjekt 3 av Klimakur 2020, vil 
gjøre en nærmere vurdering av de internasjonale rammebetingelsenes innvirkning på norsk 
klimapolitikk for hver sektor, og deres effekt på utslippene fremover.   
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Det er mange faktorer som gjør at det, gitt klimaforliket, kan være nødvendig å bruke 
særnorske virkemidler utover EU-direktivene som vurderes eller er vedtatt implementert i 
norsk rett: 

• Norges utslippsstruktur er forskjellig fra de fleste andre land i EU. Særlig gjelder dette 
elektrisitetsproduksjon på fastlandet, som i hovedsak er fornybar. EU retter mange av 
sine virkemidler inn mot å redusere elektrisitetsforbruket, og disse virkemidlene vil i 
liten grad påvirke norske klimagassutslipp.  

• Økt produksjon av fornybar energi vil bare påvirke norske klimagassutslipp dersom 
elektrisiteten blir brukt til å erstatte fossil energi, for eksempel i transportsektoren eller 
offshore. 

• Flere sektorer i Norge omfattes ikke av EUs direktiver eller annet internasjonalt 
regelverk, slik som landbruks- og avfallssektoren og skipsfart.  

• EUs regelverk vil i hovedsak påvirke utslipp fra bilparken per kjørte kilometer. 
Dersom det er ønskelig med overgang til andre transportmidler og redusert 
transportbehov, må virkemidler for å oppnå dette komme i tillegg. 

• Kvoteprisen vil være avgjørende for hvilke tiltak som utløses i kvotepliktige sektorer 
(industri, petroleum, energiproduksjon og luftfart). Tiltak som faller dyrere enn å 
benytte utslippskvoter, kan ikke forventes å bli utløst av norske bedrifters innlemmelse 
i kvotemarkedet. 
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1 Bakgrunn 
 
Status og mål for norsk klimapolitikk er senest gitt i Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) 
Norsk klimapolitikk (klimameldingen). Avtalen om klimameldingen i Stortinget 17. januar 
2008 (klimaforliket) skjerpet noen av målsettingene i klimameldingen. Klimaforliket 
innebærer at Norge fram til 2020 skal påta seg en forpliktelse om å kutte de globale 
klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Utslippene i Norge skal 
reduseres med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er 
presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Midtveis i den første Kyoto-
perioden skal regjeringen legge fram for Stortinget en vurdering av klimapolitikken og 
behovet for endrete virkemidler.  
 
I juni 2008 ga Miljøverndepartementet Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å 
organisere og lede en faggruppe bestående av relevante, berørte etater for å utarbeide 
grunnlagsmateriale for regjeringens klimamelding i 2010. Faggruppens kjerne består av SFT, 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oljedirektoratet (OD), Vegdirektoratet (SVV) 
og Statistisk sentralbyrå (SSB). Prosjektet har fått navnet Klimakur 2020.   
 
Mandatet til gruppen inkluderer tre deloppgaver: 

1) vurderinger av framtidig kvotepris  
2) en gjennomgang av utviklingen i mål og virkemiddelbruk internasjonalt, herunder 

særlig Europa, med formål å vurdere implikasjonene for virkemiddelbruken i 
Norge 

3) virkemiddel- og tiltaksanalyse 
 

Denne rapporten tar for seg punkt 2 av mandatet.  
 
I mandatet er oppgaven presisert med følgende tekst: ”Det er spesielt aktuelt å vurdere 
utviklingstrekk i EU på områder som kvotemarkedet, avgiftspolitikk, fornybar energi (inkl 
biodrivstoff), transport, energieffektivisering og rammene for fangst og lagring av CO2. 
Hensikten med en slik gjennomgang er å identifisere hvilke muligheter/barrierer 
internasjonale rammebetingelser, særlig i EU, setter for Norges muligheter til å utforme 
klimapolitiske virkemidler. Det er viktig at Norge i forkant orienterer seg om EUs politikk 
slik at en kan dra mest mulig nytte av europeiske planer og erfaringer i arbeidet med norsk 
klimapolitikk.” 
 

 
   De fleste miljøproblemer er av lokal karakter – forurensende utslipp gjør skade i 

området der de slippes ut. Med klimaendringene er det annerledes. Konsekvensene 
har ingen sammenheng med hvor klimagassutslippene skjer. Paradoksalt nok er 
det ifølge FNs klimapanel land med lavest utslipp som opplever de mest 
dramatiske konsekvensene. Klimaendringene er et globalt problem, og det er helt 
avgjørende med internasjonalt samarbeid for å løse det.  
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2 Mål og omfang 
 
Hovedmålet med dette delprosjektet i Klimakur 2020 er å gi en gjennomgang av mål og 
virkemiddelbruk på klimaområdet internasjonalt, og en vurdering av hvilke muligheter og 
begrensninger internasjonale rammebetingelser gir når det gjelder Norges utforming av 
klimapolitiske virkemidler med effekt fram mot 2020. Flere internasjonale fora, aktører og 
land er med på å legge premisser for Norges klimapolitikk. I denne rapporten vil vi 
konsentrere oss om de vi anser som de viktigste: FNs klimakonvensjon, Den europeiske union 
(EU), IMO, ICAO og WTO.  
 
FNs klimakonvensjon (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), som ble 
vedtatt i 1992, utgjør rammeverket for verdens klimasamarbeid. Kyotoprotokollen, som ble 
vedtatt i 1997, er forankret i Klimakonvensjonen. Den setter begrensninger på Norges 
klimagassutslipp i perioden 2008-2012. Arbeidet med en ny global klimaavtale foregår i regi 
av Klimakonvensjonen. Kapittel 3 inneholder en nærmere redegjørelse av konvensjonen og 
protokollen, og deres effekt på mål og virkemiddelbruk i Norge. 
  
EUs klimalovgivning er gjennom EØS-avtalen svært viktig for Norges klimapolitikk. EU-
rettsakter, som helt eller delvis er motivert ut fra klimahensyn, vil i hovedsak være EØS-
relevante og dermed bli implementert i norsk lovgivning. Kapittel 5 omfatter en gjennomgang 
av de mest sentrale EU-direktivene på klimaområdet. Det er primært nylig vedtatte direktiver 
samt rettsakter under utforming som gjennomgås. Det vil si direktiver og rettsakter som ikke 
inngår i referansebanen til Klimakur 2020, men som antas å ha virkning i årene fram til 2020. 
Tidligere vedtatte EU-direktiver vil i stor grad være implementert i norsk lovverk og effekten 
vil dermed være inkludert i referansebanen.  
 
Rapporten omfatter også en vurdering av det som skjer i andre relevante internasjonale fora, 
som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) 
og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). I kapittel 6 vil vi omtale hva som 
diskuteres på klimaområdet i disse organisasjonene, og på hvilken måte det vil kunne virke 
inn på utslipp av klimagasser og virkemiddelbruk i Norge.  
 
I tillegg vil enkeltlands klimapolitikk kunne være retningsgivende for videre norsk politikk, 
og vi kan dra nytte av andres erfaringer når det gjelder å sette mål og etablere virkemidler på 
klimaområdet. Dessuten påvirkes vi direkte av andre lands strategier innen eksempelvis 
bioenergi og fornybar kraft. Kapittel 7 gir en kort oversikt over klimapolitikken til noen av de 
mest sentrale landene. 
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3 FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen 

3.1 FNs klimakonvensjon 
FNs klimakonvensjon, som ble vedtatt i Rio de Janeiro i 1992, er det sentrale rammeverket for 
det internasjonale klimasamarbeidet. Konvensjonen har som endelig mål å stabilisere 
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Dette impliserer at man må redusere den 
menneskeskapte påvirkningen av klimasystemet. Den setter ingen bindende begrensninger for 
partslandenes klimagassutslipp, men landene er forpliktet til å implementere nasjonale 
strategier for å redusere utslippene og øke opptaket av klimagasser, og gjennomføre tiltak i 
samsvar med disse. Industrilandene har en strengere forpliktelse enn utviklingslandene. De 
skal vedta tiltak og virkemidler med en målsetting om at bidragene enkeltvis eller samlet skal 
redusere nivået av klimagassutslipp tilbake til nivået de var på i 1990. Den opprinnelige 
fristen for å oppnå dette var innen år 2000.   
 
Konvensjonen inkluderer også en rekke krav og henstillinger til landene, blant annet om 
rapportering av utslipp og opptak av klimagasser, forskning og overvåking, teknologiutvikling 
og tilpasning til klimaendringer. Videre omfatter konvensjonen krav til industrilandene om å 
bidra til finansiering av utviklingslandenes klimagassrapportering og tilpasning til 
klimaendringer, samt til overføring av teknologi, kapasitetsbygging og finansiering av tiltak i 
utviklingslandene. 
 

3.2 Kyotoprotokollen 
Kyotoprotokollen ble vedtatt i 1997 og er forankret i Klimakonvensjonen. Protokollen 
inneholder tallfestede utslippsforpliktelser for industrilandene for perioden 2008-2012. 
Protokollens målsetting er å redusere de samlede utslippene fra industrilandene i denne 
perioden med om lag 5 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Norge ratifiserte 
Kyotoprotokollen i 2002 og forpliktet seg derved til å begrense gjennomsnittlige årlige utslipp 
i 2008-2012 til én prosent over nivået i 1990. Det er utformet egne regler for i hvilken grad 
utslipp og opptak fra skog og arealbruk skal medregnes. Utslipp og opptak fra 
arealbruksendringer som skogreising og avskoging må medregnes i utslippsforpliktelsen, 
mens landene kan velge å inkludere opptak av CO2 fra jordbruksaktiviteter og skogskjøtsel. 
Norge har valgt å inkludere opptak fra skogskjøtsel. Vi kan derved trekke fra inntil 1,5 
millioner tonn CO2 årlig i regnskapet vårt. Internasjonal skips- og luftfart er unntatt fra 
forpliktelsen, slik at utslippene fra slik aktivitet ikke teller med i regnskapet over nasjonale 
klimagassutslipp.  
 
Kyotoprotokollen gir landene mulighet til å benytte kvotehandel og kvoter fra 
utslippsreduserende prosjekter i andre land i tillegg til nasjonale tiltak for å oppfylle 
forpliktelsen. Stortinget har vedtatt at Norge skal overoppfylle forpliktelsen med 10 prosent 
ved kjøp av klimakvoter fra utlandet, slik at den totale utslippsreduksjonen i perioden fra 1990 
til 2008-2012 blir 9 prosent.  
 

3.3 Ny klimaavtale med virkning fra 2013 
En ny internasjonal klimaavtale for perioden etter 2012 vil være en viktig rammebetingelse 
for norsk klimapolitikk. Det er imidlertid usikkert når et detaljert regelverk i en ny 
klimaavtale vil være på plass. Forhandlingene foregår i to hovedkomiteer, eller spor, der den 
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ene tar for seg nye forpliktelser for industrilandene for perioden etter 2013. Her inngår en 
revisjon av regelverket i Kyotoprotokollen. I den andre komiteen forhandles det om en global 
klimaavtale ut fra et mandat som ble vedtatt på partskonferansen på Bali i 2007 (Bali Action 
Plan). 
 
Ifølge Bali-planen skal avtalen funderes på en langsiktig felles visjon om et globalt 
klimaregime. Norge, EU og etter hvert flere andre land, anser dette å være målsettingen om at 
gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke skal stige med mer enn 2 grader i forhold til før-
industrielt nivå. FNs klimapanel har beregnet at dette vil kreve en reduksjon i industrilandenes 
klimagassutslipp på mellom 25 og 40 prosent i 2020 sammenlignet med nivået i 1990, og 
reduksjoner i utviklingslandenes utslipp på 15-30 prosent i forhold til referansebanen. Videre 
konkluderer FNs klimapanel med at de globale utslippene må reduseres med 50-85 prosent 
innen 2050 i forhold til 2000, for å begrense temperaturstigningen til 2 grader Celsius. FNs 
klimapanel viser også at industrilandene samlet må redusere sine utslipp med 80-95 prosent i 
2050 i forhold til 1990 for å oppfylle 2-gradersmålet. 
 
De fire andre hovedelementene i avtalen er klimagassreduksjoner, tilpasning til 
klimaendringer, teknologiutvikling og -overføring, samt finansiering av tiltak og tilpasning i 
utviklingsland. Et av de mest sentrale temaene partene diskuterer er ulike former for 
forpliktelser for utviklingslandene, og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for 
byrdefordeling mellom landene. Det er for eksempel foreslått at utviklingsland skal kunne 
inngå frivillige sektoravtaler og delta i et utvidet kvotehandelssystem.  
 
Avskoging og skogforringelse i utviklingsland bidrar med om lag 17 prosent av de totale 
globale klimagassutslippene, og muligheter for å redusere disse utslippene er et viktig punkt i 
forhandlingene om en ny avtale. To hovedopsjoner er foreslått, en fondsløsning og en løsning 
der finansiering av tiltak kan gi kreditter, det vil si mulighet for industriland å kompensere for 
utslipp i landet ved å bidrar med penger. 
 
Betydning for Norge 
En ny klimaavtale vil mest sannsynlig sette en konkret, tallmessig begrensning for Norges 
klimagassutslipp for årene fra og med 2013. Ved ratifikasjon av avtalen vil utslippsgrensen og 
andre forpliktelser avtalen inkluderer inngå som folkerettslig bindende krav til Norge. Avtalen 
vil derfor være en viktig rammebetingelse for Norges klimapolitikk framover.  
 
Norges posisjon i forhandlingene om en ny Kyoto-periode har vært at vi kan forplikte oss til 
30 prosent reduksjon i de globale utslippene i 2020 sammenlignet med 1990, uavhengig av 
hva andre land aksepterer av forpliktelser. To tredjedeler av dette skal tas innenlands. Ifølge 
flertallsregjeringens politiske plattform som ble lagt fram i oktober 2009 (Soria Moria II), skal 
Norge skjerpe klimamålet slik at det tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i 
forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de 
store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.  
 
EU sier at de uansett vil redusere de samlede utslippene fra EU-landene med 20 prosent, men 
at de kan forplikte seg til 30 prosent reduksjon dersom andre land aksepterer begrensninger på 
tilsvarende nivå. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvor lang forpliktelsesperioden for den nye 
avtalen vil bli, om den vil vare fra 2013 til 2020 eller om det vil bli enighet om å fortsette med 
5-års perioder, det vil si 2013-2017. For første periode gjelder de tallfestede utslippsgrensene 
gjennomsnittet av utslippene i 2008-2012.  
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Mulighetene for inkludering av opptak og utslipp av klimagasser i skog og jordsmonn vil 
trolig endres i den neste forpliktelsesperioden. Utformingen av nytt skogregelverk vil være av 
stor betydning for Norge og for hvor stor andel av det årlige nettoopptaket fra skogskjøtsel vi 
vil kunne inkludere. I Klimaforliket heter det at opptak i skog er inkludert i de 15-17 millioner 
tonnene Norge skal redusere i 2020 i forhold til referansebanen. Da er det tatt utgangspunkt i 
at regelverket i Kyotoprotokollen videreføres. Da kan Norge inkludere 1,5 millioner tonn CO2 
årlig fra skogskjøtsel, i tillegg til opptak og utslipp fra skogreising og avskoging som har 
funnet sted etter 1990, som er beregnet til å tilsvare om lag 1,5 millioner tonn CO2 i 2020. 
Totalt gir dette et nettoopptak på ca. 3 millioner tonn CO2 som kan trekkes fra i regnskapet i 
2020, dersom regelverket for skog forblir uforandret fram til 2020. Det totale årlige 
nettoopptaket fra skogskjøtsel i norske skoger er i dag på mellom 25-30 millioner tonn årlig. 
Regelverket vil være førende for hvilke virkemidler Norge bør implementere innen skog- og 
landbrukssektoren i årene framover.  
 
Det er sannsynlig at den nye avtalen vil inkludere fleksible mekanismer som kvotehandel og 
prosjektsamarbeid mellom land, men de vil trolig ikke videreføres i den formen de har i 
Kyotoprotokollen. Det er usikkert hvilken form prosjektsamarbeidet med utviklingsland 
(CDM) vil få, da enkelte av landene vil kunne omfattes av ulike former for 
utslippsforpliktelser. Det er en mulighet for at finansiering av prosjekter som begrenser 
avskoging i utviklingsland også vil gi utslippskreditter i den nye avtalen. De nye reglene for 
bruk av fleksible mekanismer vil være av stor betydning for norsk virkemiddelbruk og 
målsettinger på klimaområdet fram mot 2020. Det vises til rapport for delprosjekt 1 av 
Klimakur 2020 – Vurdering av framtidige kvotepriser, for en nærmere redegjørelse av de 
fleksible mekanismene og virkning på utviklingen av kvotepris mot 2020 og 2030. 
 
EU og enkelte andre land har foreslått å inkludere konkrete målsettinger for internasjonal 
skips- og luftfart i avtalen, der ICAO og IMO inviteres til å vedta regelverket som må til for å 
oppfylle målene. Disse forpliktelsene er ment å gjelde globalt, og utviklingslandene har 
protestert mot forslaget. Dersom det blir enighet om dette, vil det få konsekvenser for Norge 
og den norske skipsflåten. Det vil trolig ha mindre konsekvenser på luftfartssiden, siden 
norske selskaper uansett vil inngå i EUs kvotesystem for luftfart fra 2012. Se også nærmere 
omtale av arbeidet i IMO og ICAO i kapittel 6 og om EUs kvotedirektiv i kapittel 5.  
  

4 EØS-avtalen 
Norge er gjennom EØS-avtalen en integrert del av EUs indre marked. Avtalen sikrer Norge 
og norske aktører markedsadgang og like konkurransevilkår i hele EØS-området (EU- og 
EFTA-landene). Samtidig pålegger den Norge å ha like regler med lik praktisering som resten 
av medlemsstatene på de områdene som er omfattet av avtalen.  
 
EØS-avtalen legger en viss begrensning på nasjonale myndigheters handlingsrom gjennom 
reglene om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Formålet er å forhindre 
begrensninger på utenlandske aktørers markedsadgang. I tillegg begrenser EØS-avtalen 
myndighetenes bruk av støtte til foretak. EØS-avtalens støtteforbud er begrunnet med at støtte 
kan være konkurransevridende og markedsskadelig.  
 
For viktige samfunnshensyn som miljø og klima, er det gitt en rekke unntak fra forbudet mot 
statsstøtte og forbudet mot begrensninger på den frie flyten av varer, tjenester, personer og 
kapital. Det må imidlertid være forholdsmessighet mellom støtten eller restriksjonen og 
målsettingen. For eksempel vil et totalforbud mot omsetning av enkelte varer neppe være 
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forholdsmessig dersom tilnærmet det samme kan oppnås på en måte som i mindre grad 
forstyrrer samhandelen i EØS-området. 
 
Andre virkemidler som kan være i strid med bestemmelsen om fri flyt, er produktkrav som 
avviker fra andre medlemsstaters krav. På klimaområdet vil dette typisk være krav til et 
produkts utslippsmengde, energibruk eller sammensetning. Skal myndighetene for eksempel 
forby omsetning av biler med høyt CO2-utslipp, forutsetter dette gjennomslag for unntak fra 
reglene i EØS-avtalen. Fra forbudet mot statsstøtte er det gitt en rekke unntak for støtte til 
miljøtiltak som energisparing og utvikling av fornybar energi. 
 
 

5 EUs klimapolitikk 
 
For dette delprosjektet har det vært spesielt viktig å vurdere utviklingstrekk i EU, siden EUs 
klimapolitikk i stor grad påvirker Norge gjennom EØS-avtalen. De mest sentrale 
politikkområdene er kvotemarkedet, avgiftspolitikk, fornybar energi, transport, 
energieffektivisering og fangst og lagring av CO2.   
 
Utviklingen av klimamål og klimavirkemidler i EU vil på en rekke områder være førende for 
framtidig virkemiddelutforming i Norge. EU-rettsakter som helt eller delvis er motivert ut fra 
klimahensyn, vil i hovedsak være EØS-relevante og dermed bli implementert i norsk 
lovgivning. Noen rettsakter er allerede vedtatt mens andre igjen er under utforming.  I 
rapporten er det primært nylig vedtatte direktiver, samt rettsakter under utforming, som 
gjennomgås. Det vil si direktiver og rettsakter som ikke inngår i referansebanen til Klimakur 
2020, men som antas å ha virkning i årene fram til 2020. 
 
I kapittel 5.1 har vi sett på EUs klima- og energipakke som ble vedtatt av Rådet i april 2009. 
Energisektoren og industrisektoren er også omfattet av særegent regelverk i EU. Dette 
regelverket vil bli presentert i henholdsvis kapittel 5.2. og 5.3. Transport, landbruk, 
energibruk i bygg, småindustri og avfall er ikke omfattet av kvotedirektivet. Direktiver som 
vil kunne påvirke Norges muligheter til å sette klimapolitiske virkemidler i disse sektorene er 
presentert i kapittel 5.4 (transport), 5.5 (landbruk) og 5.6 (avfall). Direktiver som regulerer 
bruk av kjølemidler er presentert i kapittel 5.7, mens EUs 7. rammeprogram for forskning og 
utvikling presenteres kort i kapittel 5.8.  
 
Gjennomgang av relevant EU-regelverk inngår også som en viktig del av sektoranalysene i 
delprosjekt 3 av Klimakur 2020. Der er det gått nærmere inn på hvilke internasjonale forhold 
som vil påvirke Norges mulighet til virkemiddelbruk i de ulike sektorene. I denne rapporten 
oppsummeres de mest sentrale funnene fra sektorrapportene.  
 
Vedtatte direktiver er ikke omtalt fordi virkningen av disse inngår i referansebanen. Bare 
dersom revisjon av eksisterende regelverk vurderes, omtaler rapporten vedtatte direktiver. 
 

5.1 EUs klima- og energipakke 

Klima- og energipakken som Kommisjonen la fram i januar 2008, ble vedtatt i 
Europaparlamentet 17. desember 2008 og Rådet 6. april 2009. Pakken skal sikre at EU når det 
overordnede målet om å redusere klimagassutslippene med 20 prosent innen 2020, i forhold 
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til 1990. Pakken skal også bidra til å oppfylle målene om at 20 prosent av energiforbruket i 
EU innen 2020 skal være fornybar energi, om 20 prosent energisparing (enøk) innen 2020 og 
om at 10 prosent av kjøretøyenes drivstoff innen 2020 skal være biobrensel. I tillegg skal den 
gi begrenset adgang til nasjonale særregler. Pakken vil også ha stor betydning for norsk 
miljøpolitikk.  
 
Følgende fire rettsakter, som dekker flere sektorer, er inkludert i pakken:  
 

• direktiv 2009/29/EF om endring av direktiv 2003/87 for å forbedre og utvide EUs 
kvotehandelssystem for klimagasser 

• direktiv 2009/28/EF om økt bruk av fornybar energi 
• vedtak 406/2009/EF om medlemsstatenes respektive bidrag for å redusere 

klimagassutslippene 
• direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid (CCS) 

 
I tillegg fulgte tre andre politikkdokumenter: 
  

• direktiv 2009/30/EF om kvaliteten til bensin og dieselolje (drivstoffdirektivet) 
• forordning (EF) nr. 433/299 om CO2-utslippsstandarder for personbiler 
• retningslinjer for offentlig støtte til miljøtiltak 

 
Målet om energisparing og økt bruk av biodrivstoff er ikke omfattet av egne direktiv. 
 

5.1.1 Endring av kvotedirektivet 
Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of amending Directive 
2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading 
scheme of the Community 
 
EUs kvotehandelssystem – EU ETS (EU Emission Trading Scheme) ble etablert i 2005. 
Kvotesystemet omfatter i dag energianlegg (innfyrt effekt over 20 MW), oljeraffinerier, 
produksjon av støpejern, stål, sement, kalk og treforedling. I tillegg kan landene ensidig 
inkludere andre bransjer i systemet. Systemet omfatter ikke transport, landbruk, energibruk i 
bygg, småindustri og avfall. Kvotesystemets første periode varte fra 2005 til og med 2007. 
Andre periode er sammenfallende med Kyoto-perioden, 2008-2012.  
 
Norge har hatt et nasjonalt kvotesystem siden 2005, og ble formelt tilsluttet EU ETS ved 
ESAs godkjenning av den nasjonale tildelingsplanen for kvoter 27. februar 2009. Siden da har 
Norge vært fullt integrert i EU ETS. I perioden 2008-2012 er 35-40 prosent av Norges utslipp 
dekket av EU ETS. Norge tildeler og auksjonerer totalt ca 15 millioner EU-kvoter per år til 
virksomheter i kvotesystemet, der om lag halvparten tildeles vederlagsfritt og resten 
auksjoneres bort. Dette er en spesialordning, da EU ETS krever at 90 prosent av kvotene 
tildeles virksomhetene vederlagsfritt i denne perioden.  
 
 
Hovedtrekk i nytt kvotedirektiv 
Systemets omfang 
Det nye kvotesystemet vil ha virkning fra 2013 og inkludere flere sektorer og klimagasser enn 
dagens system. I tillegg tas det sikte på større grad av harmonisering i tildelingsreglene 
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mellom medlemslandene. Det fastsettes også regler for hvilke mekanismer som kan benyttes 
for å oppfylle forpliktelsene. 
 
Et bredt kvotesystem vil kunne sikre kostnadseffektivitet på tvers av klimagasser og sektorer, 
ved at aktørene stilles overfor én pris på utslipp av CO2 og andre klimagasser. I det nye 
kvotedirektivet økes derfor omfanget av EU ETS ved å inkludere flere sektorer og gasser. Nye 
sektorer som inkluderes er karbonfangst og -lagring (CCS), deler av kjemisk industri, 
aluminiumsproduksjon og luftfart1. Jordbruk og skogbruk anses fortsatt som uegnet for 
inkludering i et kvotesystem. Nye gasser som inkluderes er N2O fra kjemisk industri og PFK 
fra aluminiumssektoren.  
 
Det er vedtatt at luftfart skal inkluderes i EUs kvotesystem (se punkt om luftfart under 
transport). Det vedtatte direktivet 2008/101/EF innebærer at alle flygninger internt i EU/EØS-
området, samt flygninger til og fra EU/EØS-området, blir kvotepliktige fra 1. januar 2012. 
Direktivet omfatter alle flygninger til og fra EU-lufthavner for å i størst mulig grad unngå 
konkurransevridning og for å forbedre effektiviteten. Bestemmelsene i direktivet er nærmere 
beskrevet i kapittel 5.4.2.  
 
Landtransport og skipsfart er foreløpig utelatt. I landtransporten består markedet av mange 
aktører, både rene transportforetak og andre virksomheter som transporterer produkter uten at 
dette er hovedformålet med virksomheten, og persontransport. Det er vanskelig å vite hvor i 
systemet man skal innføre reguleringer for å oppnå kostnadseffektivitet og for å minimere de 
administrative kostnadene. I tillegg må man vurdere konkurransevridende effekter og 
fordelingsprinsipper. Skipsfart er en sektor det er vanskelig å regulere, fordi den i høy grad er 
internasjonal. Myndighetene må derfor ta konkurransevridende hensyn for å unngå problemer 
med eventuell utflagging.  
 
Kommisjonens direktiv konkluderer derfor med at videre analyser er nødvendig før 
landtransport og skipsfart kan inkluderes i et kvotesystem. 
 
I det nye kvotedirektivet kan enkelte små installasjoner med utslipp under 25 000 tonn CO2-
ekvivalenter (gjennomsnitt over tre foregående år), og som har innfyrt kapasitet under 35 MW 
dersom de er forbrenningsanlegg, bli behandlet utenfor kvotesystemet. Forutsetningen er at 
utslippene dekkes av andre virkemidler som gir tilsvarende utslippsreduksjoner som 
kvotesystemet. Grunnen til dette er at kostnadene for små installasjoner ved å være inkludert i 
kvotesystemet er store i forhold til utslippsreduksjonene som oppnås for disse små 
installasjonene. Basert på utslippstall fra 2005, vil dette gjelde flere installasjoner i Norge. 
 
Tildeling av kvoter 
I det nye kvotesystemet vil det ikke lenger være opp til den enkelte medlemsstat å foreslå 
nasjonale tildelingsplaner (NAP) og å lage regler for allokering av kvoter til egne 
virksomheter. Det vil nå være et totalt tak for hele EU, og tildelingsregler vil fastsettes av EU 
sentralt innen utgangen av 2010. Dette signaliserer en mer harmonisert tilnærming, der målet 
er å ha mer forutsigbare regler for fastsettelsen av den samlede kvotemengden.  
 
EU har bestemt at sektorene som er inkludert i kvotesystemet, skal redusere utslippene med 
21 prosent i forhold til 2005-nivået. Det vil foregå en gradvis innstramming av utslippstaket 
frem mot 2020. Allokeringen av kvoter vil bli redusert med 1,74 prosent hvert år i forhold til 

                                                
1 Inkludering av luftfart fra 1.januar 2012 er omfattet av eget direktiv. 
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den årlige kvotemengden i 2008 til 2012. For de sektorene som er inkludert i kvotesystemet i 
dag, betyr dette at de blir tildelt 1 974 millioner kvoter i 2013, og at tildelingen gradvis 
minsker til 1 720 millioner kvoter i 2020. Samlet kvotemengde reduseres også etter 2020. 
Tildelingsreglene bestemmes sentralt i EU. 
 
Det antas at 50 prosent av kvotene blir auksjonert ut i 2013, for så å øke utover i perioden. 88 
prosent av disse kvotene fordeles mellom land ut fra medlemslandenes verifiserte utslipp i 
2005, eller gjennomsnittlige utslipp i perioden 2005-2007 (avhengig av andelen som er 
størst). 10 prosent fordeles til medlemsstater med hensyn til ”solidaritet og vekst” og 2 
prosent fordeles til medlemsland som i 2005 lå minst 20 prosent under 1990-utslipp. 
 
De resterende 50 prosent av kvotene tildeles medlemslandene vederlagsfritt, basert på 
produktspesifikke standarder. Elprodusenter og CCS-ansvarlige får i utgangspunktet ingen 
gratistildeling av kvoter. Det gis mulighet for unntak for enkelte av de nye medlemsstatene 
med høy andel kullkraft i energiproduksjonen. I tillegg vil det settes av en kvotereserve på 5 
prosent, der opptil 300 millioner tonn kan tildeles spesielt interessante pilotprosjekter på CCS 
og fornybar energi. De øvrige sektorene får tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende 80 prosent 
av historisk produksjon multiplisert med en produktspesifikk standard. Andelen vederlagsfrie 
kvoter skal være jevnt synkende til 30 prosent i 2020. Videre åpnes det for at utvalgte sektorer 
som innen utløpet av 2009 blir funnet å være utsatt for karbonlekkasje av konkurransehensyn 
skal få tildelt vederlagsfrie kvoter tilsvarende 100 prosent av historisk produksjon multiplisert 
med den produktspesifikke standarden. Vurderingen av hvor utsatt man er for karbonlekkasje 
er knyttet til hvilke produkter som produseres (NACE-koder). Listen over utsatte sektorer er 
vedtatt av Kommisjonens klimakomité (Climate Change Comittee), og skal endelig vedtas av 
Kommisjonen innen utløpet av 2009. Per oktober 2009 inneholder listen blant annet 
aluminium, sement, raffinerier og petroleumsvirksomhet offshore.  
 
Bruk av inntekter fra salg av kvoter 
Fordelingen av salgsinntektene mellom land skjer med utgangspunkt i relative andeler av 
utslippene i 2005, eller gjennomsnittlig utslipp i perioden 2005-2007, dersom dette er høyere. 
Noe skal også fordeles med utgangspunkt i BNP. Direktivet slår fast at minst halvparten av 
inntektene som genereres fra auksjonering av kvoter bør brukes til å redusere 
klimagassutslipp, utvikle fornybar energi for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 
prosent energieffektivisering innen 2020, karbonfangst- og lagring og redusert avskoging, 
særlig i de fattigste landene. 
 
Bruk av Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI) 
For å sikre at utslippsreduksjonene finner sted i EU, blir det større begrensninger på bruk av 
kvoter fra prosjekter i tredjeland (CDM- og JI-prosjekter) enn i 2008-2012. Bare kvoter som 
var tillatt brukt i perioden 2008-2012, men som ikke ble levert, skal kunne brukes i perioden 
2013-2020. Nye virksomheter og flyselskaper skal få tillatelse til å levere CDM/JI-kvoter 
tilsvarende henholdsvis minst 4,5 prosent og 1,5 prosent av sine verifiserte utslipp i perioden 
2013-2020. 
 
For mer informasjon om EU ETS, se delrapport 1 ”Vurdering av framtidige kvotepriser” fra 
Klimakur 2020. 
 
Konsekvenser for Norge 
Kvotedirektivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Endringsdirektivet 
vil med all sannsynlighet også bli implementert i Norge. Det kan tenkes at Norge også i denne 
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perioden vil søke om tilpasninger for eksempel når det gjelder hvor stor andel av 
kvotemengden som skal auksjoneres.  
 
I Norge vil det reviderte kvotedirektivet inkludere store deler av metallindustrien (aluminium 
og ferrolegeringer) i tillegg til de bransjene som allerede er inkludert. Antall klimagasser blir 
også utvidet, da PFK-utslipp fra aluminiumsindustrien vil bli inkludert. Norge har, som et av 
få land i Europa, allerede valgt å inkludere N2O fra kunstgjødselproduksjon. 
 
Kvotedirektivet vil ikke innebære noen vesentlige begrensninger i norsk handlefrihet når det 
gjelder Norges mulighet til å innføre ytterligere virkemidler som tilleggsavgifter, direkte 
regulering etc. Direktivet vil primært medføre en økt kvotepris som norske kvotepliktige må 
forholde seg til (se delrapport 1 fra Klimakur 2020). Handel av kvoter innad i EU regnes som 
fullgod nasjonal utslippsreduksjon i det landet som kjøper, i og med at EU har et felles 
utslippstak. Kvoter fra EU-land vil imidlertid ikke regnes som nasjonale utslippsreduksjoner i 
Norge. Kvotedirektivet kan derfor få stor betydning for gjennomføringen av de nasjonale 
målene som er satt i klimameldingen og klimaforliket. Med et kvotesystem som øker i omfang 
kan det bli vanskeligere å oppfylle den nasjonale målsettingen, fordi en større andel av de 
norske utslippene omfattes av kvotesystemet. På grunn av usikker fremtidig kvotepris er det 
vanskelig å vite på forhånd om de kvotepliktige virksomhetene vil velge å redusere utslippene 
i Norge eller om de heller vil velge å kjøpe kvoter gjennom EUs kvotesystem. Dersom det 
siste blir tilfellet, må det innføres ytterligere virkemidler som sikrer nasjonale reduksjoner for 
å nå målet. Hvilke sektorer som regnes som utsatt for karbonlekkasje vil dessuten få 
betydning for hvor mange kvoter som tildeles vederlagsfritt.  
 

5.1.2 Fornybardirektivet 

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the 
use of energy from renewable sources amending and subsequently repealing Directives 
2001/77/EC and 2003/30/EC 
 
EUs fornybardirektiv fra 2001 ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005. Direktivets formål 
var å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder, slik at de utgjorde 21 prosent 
av EU-landenes totale elektrisitetsbruk innen 2010. Direktivet la opp til at alle 
medlemslandene kunne velge de støtteordningene de selv mente var nødvendige for å nå 
målet. Hvert medlemsland fikk et veiledende mål som skulle nås i 2010. Norges mål for 
fornybarandel var 90 prosent innen 2010. 

Direktivet stilte krav om at alle land skulle ha en ordning med opprinnelsesgarantier. En 
opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde strøm er produsert fra. 
Hjemmelsgrunnlaget for opprinnelsesgarantier knyttet til fornybardirektivet ble klargjort ved 
behandlingen av Ot.prp. nr 61 (2005-2006) Om lov om endring i energiloven. Forskrift om 
opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi trådte i kraft i Norge 1. januar 2008. 
Denne forskriften gjennomfører EU-direktiv 2001/77/EC og CHP-direktivet 2004/8/EC (se 
kapittel 5.5.1). 

Alle kraftprodusenter som leverer elektrisitet fra fornybare energikilder kan få 
opprinnelsesgarantier tilsvarende sin kraftproduksjon. Opprinnelsesgarantiene benyttes av 
kraftleverandører til å dokumentere hvilke typer kraft de leverer. I tråd med innføring av 
Elmarkedsdirektiv II (se kapittel 5.2.4) skal alle kreftleverandører informere sine kunder om 
opprinnelsen til strømmen de leverer. Dette kan gjøres ved å vise til en nasjonal 
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varedeklarasjon som offentliggjøres på NVEs hjemmesider eller ved å kjøpe 
opprinnelsesgarantier. 
 
Hovedtrekk i nytt fornybardirektiv                                                                                              

Et nytt fornybardirektiv ble vedtatt i desember 2008 som en del av virkemiddelpakken for å 
oppnå EUs klimamålsettinger. Målet med det nye direktivet er å øke andelen fornybar energi i 
EU fra 8,5 prosent i 2005 til 20 prosent av total energibruk innen 2020. Alle medlemslandene 
skal bidra til økningen med bindende nasjonale mål. Innen 30.juni 2010 skal alle 
medlemslandene ha levert nasjonale handlingsplaner for hvordan de skal nå målene i 
direktivet til EU-kommisjonen. Handlingsplanene skal inneholde detaljerte planer for hvert år 
frem til 2020, hvor det beskrives i detalj hvordan landene skal nå sitt mål. 

Direktivet skiller seg fra det første direktivet ved at det ikke bare gjelder for elektrisitet, men 
også for varme/kjøling og energibruk i transportsektoren. Det er satt et eget mål om at 10 
prosent av drivstoffet i transportsektoren i 2020 skal dekkes av fornybar energi, der også el fra 
fornybare kilder forbrukt i elbiler kan regnes inn i målet. Elektrisitet fra fornybare kilder til 
transport teller 2,5 ganger faktorinnsatsen. Kravet gjelder hvert enkelt medlemsland. Det blir 
senere etablert en metode for å beregne bruk av hydrogen fra fornybar energi inn i 
målsettingen.  

Landene har anledning til å nå målene ved å samarbeide om prosjekter, handle statistikk med 
hverandre eller innføre felles støtteordninger for å nå felles mål. Handel med statistikk 
innebærer at ny fornybar produksjon i et gitt land kan selges som statistikk til et annet land, 
og således telle med i kjøperlandets fornybarbrøk.  

I tillegg til disse overordnede rammene for ulike samarbeidsmekanismer mellom land, setter 
direktivet også bestemmelser om opprinnelsesgarantier, administrative prosedyrer, 
informasjon, opplæring og nettadgang for elektrisitet fra fornybare kilder. Direktivet etablerer 
i tillegg bærekraftskriterier og rapporteringskrav for biodrivstoff og andre flytende 
biobrensler. 

Konsekvenser for Norge 
Fornybardirektivet er EØS-relevant, men det er per høsten 2009 usikkert når det vil bli 
implementert i Norge og hvilket nasjonalt mål Norge vil forplikte seg til. Nøyaktig hva målet 
vil bli er gjenstand for forhandlinger. Det er imidlertid klart at handlingsplanene omtalt over 
skal inneholde utviklingsbaner for fornybarandelen til Norge fra 2010.  
 
Vår målforpliktelse vil være viktig for den energipolitikken som må føres frem til 2020. Et 
ambisiøst mål vil måtte innebære stor utbygging av ny fornybar elektrisitet, konvertering fra 
fossil energi til bioenergi og storstilt satsing på energieffektivisering for å nå et nasjonalt mål. 
Et mindre ambisiøst mål kan også føre til stor utbygging med tanke på eksport, men dette er et 
lønnsomhetsspørsmål.  
 
Fornybardirektivet vil også påvirke Norges rammebetingelser for fornybar energi og 
energieffektivisering og muligheten for et felles sertifikatmarked med Sverige.  
 
Norge har allerede en fornybar andel av energiforbruket på ca. 60 prosent takket være at 
nesten all elproduksjon er basert på vannkraft. Vi har likevel svært gode forutsetninger for å 
satse på økt utbygging av fornybar elektrisitetsproduksjon. Tiltak på energibrukssiden vil 
være nødvendige når ambisiøse mål skal nås på kort tid.  
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Oppfylles disse målene i direktivet i EU, vil en betydelig andel av EUs CO2-reduksjonsmål 
oppnås gjennom tiltakene for fornybar energi, og etterspørselen etter kvoter vil reduseres. 
Dette vil gi lavere kvotepris, noe som igjen vil påvirke kvotepliktige virksomheters beslutning 
om å redusere sine utslipp eller kjøpe kvoter. Mye av kostnaden ved CO2-reduksjon kan 
dermed bli tatt utenfor kvotesystemet.  
 

5.1.3 Vedtak om medlemsstatenes bidrag for å redusere 
klimagassutslipp (i ikke-kvotepliktige sektorer) 

Decision No 406 /2009/EC of the European Parliament and the Council on the effort of 
Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s 
greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 
 
Vedtaket om medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene for å oppfylle EUs 
klimamål for 2020 omfatter de sektorene som ikke er inkludert i kvotesystemet, det vil si 
transport, landbruk, energibruk i bygg, småindustri og avfall.  
 
Vedtaket omhandler hvilke utslippsreduksjoner medlemslandene må foreta i ikke-
kvotepliktige sektorer i perioden 2013 - 2020. For å bidra til å oppfylle EUs klimapolitiske 
målsettinger, er utslippsreduksjonen i disse sektorene satt til 10 prosent fra 2005 til 2020. De 
nødvendige kuttene er fordelt mellom medlemsstatene etter størrelsen på landenes BNP, der 
noen av de fattigste landene kan øke utslippene sine i forhold til 2005. 
 
Videre sier vedtaket noe om hvor store deler av forpliktelsen som kan innfris ved bruk av 
kvoter fra de prosjektbaserte mekanismene (CDM/JI), og hvor store deler av landenes årlige 
utslippstak som kan overføres mellom år og mellom medlemsland. 
 
Medlemslandene kan innfri sin forpliktelse ved å bruke kvoter fra de prosjektbaserte 
mekanismene tilsvarende 3 prosent av 2005-utslippene i ikke-kvotepliktige sektorer. Ubrukte 
kvoter kan selges til andre stater. I perioden 2013-2019 kan inntil 5 prosent av en 
medlemsstats årlige utslippstak overføres fra neste år til inneværende år (låning), mens 
overoppfyllelse av målet kan overføres videre frem mot 2020 (sparing) eller selges til andre 
medlemsstater. Medlemslandene kan i tillegg selge inntil 5 prosent av sitt årlige utslippstak til 
andre medlemsstater. Dette skal notifiseres til Kommisjonen. 
 
Konsekvenser for Norge 
Vedtaket om medlemsstatenes bidrag til klimagassreduksjoner er ikke EØS-relevant og vil 
derfor ikke påvirke Norge direkte. Krav som framkommer av direktivet kan være førende for 
ambisjonsnivåer som også Norge må forholde seg til. I tillegg setter direktivet krav til 
hvordan utslippsreduksjonene kan oppnås. Skal Norge oppfylle målene i direktivet vil vi ha 
begrenset fleksibilitet med hensyn til hvordan de nødvendige utslippsreduksjonene skal 
oppnås. Det er begrenset med tiltak i avfallssektoren, og det har tradisjonelt vært gjennomført 
få virkemidler i landbrukssektoren. Dersom dette videreføres, vil Norge i praksis stå igjen 
med et behov for vesentlig innsats innenfor samferdselssektoren og energibruk i bygg. I 
tillegg kommer muligheter for utslippsreduksjoner fra småindustri.  
. 
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5.1.4 Direktiv om geologisk lagring av karbondioksid (CCS) 

Directive 2009/31EC of the European Parliament and of the Council on the geological 
storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, Directives 
2008/607EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 
1013/2006 
 
Direktivet om geologisk lagring av CO2 ble vedtatt 23. april 2009 og er en del av energi- og 
klimapakken. Direktivet etablerer det juridiske rammeverket for en miljømessig sikker lagring 
av CO2. 
 
Direktivet setter krav om etablering av en konsesjonsordning som skal sikre at det blir foretatt 
en omfattende risiko- og konsekvensvurdering av lagringsstedet forut for tillatelse.  
Lagringstillatelsen skal blant annet inneholde vilkår knyttet til renhetsgrad for CO2-strømmen, 
overvåking av lagret CO2, og rapportering til myndighetene. På disse punktene bygger 
direktivet i stor grad på regelverk som allerede er etablert under de internasjonale 
havmiljøkonvensjonene som Norge er bundet av, det vil si OSPAR-konvensjonen2 for 
Nordøst-Atlanteren og den globale Londonprotokollen (jf. kapittel 6.2.1), når de seneste 
endringsvedtakene er ratifisert av et tilstrekkelig antall land.  
 
I tillegg inneholder direktivet bestemmelser om nedlukking av lagringsstedet og at ansvaret 
for lagringsstedet skal overføres til staten når visse kriterier er oppfylt. Før injeksjonen starter, 
må operatøren stille finansiell sikkerhet. Operatøren må også yte et finansielt bidrag som 
minimum bekoster overvåking av lagringsstedet i 30 år etter at ansvaret for lagringsstedet er 
overført til staten. Det stilles også krav til myndighetene om gjennomføring av tilsyn. 
 
Direktivet inneholder bestemmelser om tildeling av tillatelse til leting etter mulige 
lagringssteder og om adgang for tredjeparter til transportnettverk og lagringslokaliteter.  
 
Direktivet endrer direktiv 85/227/EEC slik at anlegg for CO2-fangst, rørledninger for 
transport av CO2 og lagringsanlegg for geologisk lagring av CO2 underlegges krav om 
konsekvensutredninger. For øvrig forutsetter direktivet at fangst og transport av CO2 i 
hovedsak dekkes av annet EU-regelverk.  
 
CCS er inkludert i EUs kvotesystem fra 2013. Et gasskraftverk vil ha kvoteplikt basert på 
mengde forbrent gass, selv om anlegget tar i bruk løsninger for CO2- håndtering. Dersom CO2 
som fanges i et fangstanlegg, for deretter å bli transportert til sokkelen og lagret i en geologisk 
formasjon ikke skal anses som et utslipp, må hele CO2-kjeden innlemmes i kvotesystemet. 
EU-kommisjonen utvikler retningslinjer for overvåking og rapportering for kvotesystemet 
generelt, og har som del av dette også retningslinjer for CCS under utvikling. Et vesentlig 
punkt her er hvor mye dokumentasjon som trengs for å få godskrevet lagring av CO2 og 
hvordan en eventuell lekkasje skal håndteres i kvoteregnskapet. 
 

                                                
2 Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR, 1992) er en omfattende, 
helhetlig konvensjon som regulerer alle forurensningskilder, samt bevaring av naturmangfoldet og marine 
økosystemer, i Nordøst-Atlanteren. Det er foretatt endringer i konvensjonen for å kunne tillate lagring av CO2-
strømmer fra fangst av CO2 på visse forutsetninger. Det er også her utviklet retningslinjer for slik lagring. Disse 
retningslinjene har vært et sentralt utgangspunkt for EU-direktivet (EC 2009/31) for lagring av CO2.  
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EU-kommisjonen vil tildele finansiell støtte til etablering og drift av 10-12 fullskala 
demonstrasjonsanlegg av CCS i Europa. Den europeiske teknologiplattformen for nullutslipp 
fra kull eller gassfyrte kraftverk (ZEP) har ambisjoner om at demonstrasjonsanleggene skal 
være operative innen utgangen av 2015. De nøyaktige kriteriene for tildeling er under arbeid. 
 
For at CCS på sikt skal kunne tas i bruk som en kommersiell teknologi, anses det som helt 
avgjørende at det etableres fullskala demonstrasjonsanlegg for alternative CCS-teknologier. 
Kostnadene for slike anlegg er i dag så store at betydelig offentlig støtte er nødvendig. I 
Norge pågår planlegging av fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS på Mongstad og Kårstø. 
 
Konsekvenser for Norge 
Direktivet, sammen med EUs støtte til demonstrasjonsanlegg, tilrettelegger for å utvikle CCS 
som klimatiltak i EUs medlemsland. Direktivet følger i stor grad regelverket som allerede er 
etablert under OSPAR-konvensjonen og Londonprotokollen, og som Norge er forpliktet av. 
Det vil derfor ikke innføre krav som endrer vår nasjonale politikk. Direktivet har likevel stor 
betydning, fordi det sikrer internasjonal anerkjennelse av CCS som klimatiltak. Det bidrar 
også, sammen med innlemmelsen av CCS i kvotedirektivet, til forutsigbarhet med hensyn til 
hvordan deponering av CO2 godskrives i kvoteregnskapet.  
 
EUs finansielle støtte til fullskala demonstrasjonsanlegg i EU-medlemslandene vil kunne gi 
teknologiutvikling på et område der Norge er blant hovedaktørene. 
 

5.1.5  Direktiv om kvaliteten til bensin og dieselolje (drivstoffdirektivet) 
Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council of amending Directive 
98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a 
mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 
1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterways vessels and 
repealing Directive 93/12/EEC 
 
Direktivet om drivstoffkvalitet inneholder bestemmelser om minimums- og 
maksimumsgrenser for ulike komponenter i drivstoff til veigående kjøretøy og ikke-veigående 
anleggsmaskiner og traktorer, samt båter på innenlandske sjøveier. Direktivet fastsetter også 
ulike tekniske krav til blant annet forbrenningsegenskaper og kuldeegenskaper.  
 
I april 2009 vedtok EU et endringsdirektiv (2009/39/EC) om kvaliteten på bensin og 
dieselolje, samt om krav til drivstoff for fartøy på innenlandske vannveier. Direktivet omfatter 
blant annet nye standarder for drivstoff som kan inneholde høyere andeler med biodrivstoff 
enn tidligere, samt krav til reduksjon av klimagassutslipp fra drivstoff i et livsløpsperspektiv. 
Direktivet skal bidra til å oppfylle EUs klimamålsetting og til bedre lokal luftkvalitet.  
 
Ifølge direktivet skal leverandører av drivstoff overvåke og rapportere klimagassutslipp per 
enhet energi fra det enkelte drivstoffet de omsetter. Dette omfatter både fossilt drivstoff og 
biodrivstoff. Rapporteringsplikten trår i kraft fra 1. januar 2011. Medlemsstatene pålegges å 
sikre at leverandører reduserer klimagassutslippene med 6 prosent per energienhet drivstoff 
mellom 2011 og 2020, sammenlignet med gjennomsnittlig EU-nivå i 2010 
 
Det er satt et indikativt mål i direktivet om ytterligere 4 prosent reduksjon av klimagassutslipp 
som skal nås gjennom CO2-fangst og -lagring, elektriske kjøretøy og kjøp av klimakvoter 
gjennom CDM i Kyotoprotokollen. Direktivet stiller også krav til oppfyllelse av 
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bærekraftskriteriene, som er nedfelt i direktivet for fornybar energi, inkludert krav til 
dokumentasjon av opprinnelsen til biodrivstoffet. Biodrivstoff skal kun telle med i kravet om 
6 prosent reduksjon av klimagassutslipp hvis det tilfredsstiller angitte bærekraftkriterier. 
 
For å øke bruken av biodrivstoff i EU, etablerer direktivet en egen bensintype hvor det tillates 
en høyere andel oksygenater enn i vanlig bensin, inkludert opptil 10 prosent etanol (E10). 
Vanlig autodiesel kan nå inneholde opptil 7 prosent biodiesel (FAME).  
 
Konsekvenser for Norge 
I Norge er kravene i de opprinnelige direktivene implementert i produktforskriften, som 
forvaltes av SFT, og dels i forurensningsforskriften.  
 
Direktivet er vurdert å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke implementert i Norge. 
Drivstoffdirektivets krav om å sikre at leverandører av drivstoff reduserer utslipp per 
energienhet med 6 prosent mellom 2011 og 2020 sammenlignet med gjennomsnittlig EU-nivå 
i 2010, vil få betydning for norsk virkemiddelbruk og klimagassutslipp framover. Direktivet 
bygger opp under norsk politikk på området, både i forhold til lokal luftkvalitet og reduksjon 
av klimagassutslipp fra veitransport.  
 
I Norge er det et påbud om at 2,5 prosent av alt drivstoff til veitransport skal være 
biodrivstoff. I produktforskriften er det også signalisert at påbudet kan bli skjerpet til 5 
prosent i midten av 2010. Disse tiltakene og virkemidlene vil bli nærmere vurdert i 
delprosjekt 3 av Klimakur 2020. 
 
Svovelinnhold i drivstoff til fartøyer på innenlandske vannveier eller fritidsbåter er ikke 
regulert i Norge. Det vil måtte etableres krav om dette i produktforskriften ved 
implementering av direktivet. Dette vil også kunne ha betydning for klimagassutslippene fra 
denne sektoren. 
 

5.1.6 Forordning om CO2-utslipp fra personbiler  

Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the of 23 April 2009 setting 
emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s 
integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles 
 
EU vedtok en forordning om CO2-utslipp fra personbiler i april 2009. Den etablerer et krav til 
bilprodusentene om at gjennomsnittet av nye personbiler i EU skal slippe ut maksimalt 130 
g/km i 2012. (Norsk gjennomsnitt var i de første ni månedene av 2009 på 151 g/km.) Videre 
skal ytterligere reduksjon ned mot 120 g/km oppnås med lettrullende dekk, biodrivstoff med 
mer. I 2020 skal utslippet ned til 95 g/km. Tunge biler tillates å slippe ut noe mer enn lette 
biler. Bilprodusenter med gjennomsnittlig egenvekt på bilene de selger som er over 
gjennomsnittsvekten til alle nybiler i 2012, får et noe mindre strengt krav, mens de som har en 
gjennomsnittsvekt under gjennomsnittet for alle biler får litt strengere krav.  
 
Kravet i forordningen er illustrert i figuren der den grønne linjen er grenseverdien (130 g/km 
for gjennomsnittsvekt ca. 1372 kg) som skal oppnås. Størrelsen på sirkelen angir salgsvolum. 
Alle bilprodusentenes sirkler skal etter 2012 ha senterpunkt på eller under den grønne linjen, 
men det er gitt noen unntak fra bestemmelsene. Bilprodusenter kan samarbeide om 
oppnåelsen. Det er bøter for ikke å klare kravene. Systemet innebærer at det i noen land kan 
være et bilmarked med utslipp over gjennomsnittet og i noen land under gjennomsnittet.  
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Kravet om grenseverdi i direktivet rettes mot bilprodusentene og gjelder alle bilprodusenter 
som markedsfører biler i Europa. Forordningen stiller krav til hvordan myndighetene i hvert 
land skal rapportere sammensetningen av nybilsalget. EU skal opprette et sentralt register som 
inneholder informasjonen om salgsvolumer, gjennomsnittlig vekt og CO2-utslipp. Dette 
registeret skal benyttes til å beregne eventuelle tilleggsavgifter for manglende oppfyllelse av 
kravet.  
 
Bilprodusenter som produserer mindre enn 10 000 biler i året, kan søke om unntak. De må 
komme med et begrunnet forslag om hva som skal være deres målsetting basert på teknisk og 
praktisk kapasitet. Bilprodusenter som produserer mellom 10 000 og 300 000 biler årlig kan 
oppfylle et alternativt mål om 25 prosent reduksjon i forhold til gjennomsnittet for bilene de 
solgte i 2007.  
 
Europaparlamentet vedtok en innfasing av kravene fra 2012 til 2015. Dette innebærer at 65 
prosent av bilene skal klare 130 g/km i 2012, 75 prosent i 2013, 80 prosent i 2014 og 100 
prosent i 2015. Det er også vedtatt at det blir noe lavere bøter for små overskridelser (inntil 3 
g/km over kravet) enn det kommisjonen opprinnelig foreslo i perioden 2012-2018. Det første 
grammet koster 5 euro/bil, det neste 15 euro og det tredje grammet 25 euro. Fra det fjerde 
grammet betales full pris på 95 euro/gram/km/bil. Fra 2019 skal det betales fulle bøter fra 
første gram overskridelse, det vil si 95 euro.  
 
Forordningen stiller krav til gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler per bilprodusent. Det 
betyr at deler av kravet kan bli oppfylt som følge av salg av elbiler og ladbare hybridbiler og 
eventuelt hydrogenbiler. Det er altså ikke slik at forordningen medfører at biler med 
forbrenningsmotor vil slippe ut gjennomsnittlig mindre enn 95 g/km i 2020. Biler som slipper 
ut under 50 g/km (i praksis er dette elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybridbiler) regnes i 
tillegg som 3,5 biler i 2012 og 2013, 2,5 biler i 2014, 1,5 biler i 2015 og en bil fra 2016 av.  
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Det er andre unntak i direktivet. I land der mer enn 30 prosent av fyllestasjonene kan tilby 
E85 drivstoff, gis det et fratrekk på 5 prosent av utslippene fra biler som kan anvende E85. I 
praksis er det bare Sverige dette gjelder for foreløpig.  
 
Det siste unntaket i direktivet gjelder ”innovative miljøteknologier” som reduserer bilers 
utslipp i virkelig trafikk uten at dette fanges opp av den gjeldende målemetoden for CO2-
utslipp eller kravene til biodrivstoff, dekk osv som EU-kommisjonen regulerer separat. Denne 
type teknologier kan utgjøre inntil 7 g/km av fabrikantens forpliktelse. Et mulig eksempel er 
CO2-basert klimaanlegg og solcelledrevet vifte som ventilerer ut kupeen når det er svært 
varmt. Et annet kan være konsepter for å redusere merforbruket av drivstoff ved kaldstart i 
kaldt klima ved hjelp av varmelager som ivaretar eksosvarme eller kjølevannsvarme til neste 
kaldstart.  
 
De ulike unntakene i direktivet gjør det vanskelig å vurdere nettovirkningen på utslippene fra 
nybilparken. Det er også vanskelig å vurdere om grensen på 95 g/km for 2020 ligger fast eller 
blir gjenstand for revisjon. Det vil kreve sterke virkemidler å komme ned fra dagens EU-
gjennomsnitt på ca. 160 g/km til 95 g/km i 2020.  
 
Konsekvenser for Norge 
EUs forordning med CO2-krav til personbilers gjennomsnittlige utslipp vil i stor grad bidra til 
å øke mulighetene for å få til betydelige utslippsreduksjoner også i Norge. Kravet retter seg 
mot bilprodusentene.  
 
Mesteparten av utslippskravet vil oppnås med effektivisering av forbrenningsmotorbilene, 
mens det resterende oppnås med el- eller hydrogendrevne kjøretøy. Utskiftingstakten i 
bilparken, sammensetningen av denne og utvikling i samlet kjørelengde er faktorer som også 
må tas med i betraktning når en vurderer utviklingen i de totale utslippene fra transport.  
 
Direktivet medfører at det vil produseres et økt utvalg biler i alle størrelser med reduserte 
utslipp. Et bredere spekter av lavutslippsteknologier vil gjøre differensieringen av 
engangsavgiften etter CO2-utslipp ved kjøp av bil mer og mer effektiv i å få ned 
gjennomsnittsutslippet til de nye personbilene, selv uten å endre satser eller utforming av 
avgiften.  
 

5.1.7 Retningslinjer for offentlig støtte til miljøtiltak 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok 16. juli 2008 nye retningslinjer for offentlig støtte til 
miljøtiltak. Retningslinjene er en EØS-tilpasset versjon av Kommisjonens retningslinjer, som 
ble vedtatt 1. april 2008. Det materielle regelverket er likevel det samme som gjelder i EU.  
 
De nye retningslinjene for støtte til miljøtiltak er et ledd i gjennomføringen av EUs mål om 20 
prosent reduksjon i utslipp av klimagasser og 20 prosent økning i bruk av fornybar energi 
innen år 2020. Utgangspunktet er prinsippet om at forurenser skal betale for kostnadene 
forurensningen har medført, og at dette i minst mulig grad skal belastes offentlige 
myndigheter. Støtte kan likevel gis når det er nødvendig for å oppnå et bedre miljø og støtten 
vil gi en bedre miljøbeskyttelse enn hva tilfellet ville vært uten. 
 
Retningslinjene angir hvor mye støtte som kan gis til ulike formål som energisparing og 
utvikling av fornybar energi. En av de viktigste endringene i de nye retningslinjene, i forhold 
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til miljøretningslinjene av 2001, er at støtteintensiteten har økt. Dette gir staten et større 
handlingsrom til å støtte miljøtiltak enn tidligere. Videre kan det gis full støtte dersom en 
bestemt anbudsprosedyre følges, samt at det er innført en balansetest som konkretiserer 
hvordan støttens positive sider for miljøet i EØS-områdets skal veies opp mot støttens 
negative sider på konkurransen. 
 
Konsekvenser for Norge 
De nye retningslinjene medfører verken lov- eller forskriftsendring i Norge. Alle eksisterende 
norske ordninger som dekkes av retningslinjene må være i tråd med de nye kravene innen 16. 
januar 2010. 
 

5.2 EUs energipolitikk 

5.2.1 Bygningsenergidirektivet 
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 
on the energy performance of buildings  

Bygningsenergidirektivet (2002/91/EF) ble vedtatt 16. desember 2002. Direktivet er 
innlemmet i EØS-avtalen. Stortinget samtykket til dette i november 2004, da Stortinget 
behandlet St.prp. nr.79 (2003-2004).  
 

Direktivet krever at medlemslandene skal ha: 
• energikrav til nye bygninger og bygninger som rehabiliteres, basert på nasjonal 

beregningsmetode og kravene skal revideres jevnlig  
• energimerkeordning for bygninger 
• energivurdering av tekniske anlegg i bygninger 

 
Konsekvenser for Norge 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ved Statens bygningstekniske etat har ansvar 
for nasjonal gjennomføring av det første punktet. KRD vedtok i januar 2007 endringer i 
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) i form av nye og skjerpede energikrav til 
nye bygninger og bygninger som rehabiliteres. Disse kravene trådte i kraft 1. februar 2007, 
med overgangsperiode frem til 1. august 2009. KRD har foreslått ytterligere innstramming av 
kravene. 
 
Olje- og energidepartementet (OED) har ansvar for de to siste punktene, og endring i 
energiloven basert på Ot.prp. nr. 24 (2008-2009) ble vedtatt i 2009. Lovbestemmelsene skal 
utdypes i forskrifter, og forslag til disse ble sendt på høring med frist 1. oktober 2009. 
Ifølge forslag til bestemmelser for energimerking vil det bli innført plikt til å vise frem 
energiattest i forbindelse med nybygg, salg og utleie av alle boliger og yrkesbygg. For 
yrkesbygg over 1000 kvadratmeter vil det bli krav om alltid å ha gyldig energiattest. 
Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal også ha energimerket synlig for brukerne av 
bygningen. 
 
Energimerkingen vil, etter forslaget, foregå ved at eieren, selv eller ved hjelp av andre, gir de 
nødvendige opplysninger om boligen/bygningen til Energimerkesystemet (EMS) til NVE. 
EMS vil så beregne karakteren (energimerket) som gjengis i energiattesten sammen med en 
del annen informasjon, blant annet oppvarmingsmerke, tiltaksliste og sammendrag over 
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oppgitte data. Beregningene skal skje i henhold til Norsk Standard 3031. For kompliserte 
yrkesbygg vil det være krav om såkalte dynamiske beregninger, og at disse må foretas med 
eksterne beregningsverktøy. For yrkesbygg vil det videre bli stilt kompetansekrav til den som 
gjennomfører energimerkingen. Det er den enkelte person selv som er ansvarlig for å vurdere 
om han tilfredsstiller de kravene som er satt. 
 
Energivurdering av tekniske anlegg skal skje jevnlig, for eksempel hvert femte år for 
klimaanlegg og kjelanlegg basert på fossilt brensel, og dersom anleggene har en effekt over 
henholdsvis 12 og 20 kW. I tillegg er det krav om engangsvurdering av varmeanlegg med kjel 
som er eldre enn 15 år. Rapporten fra energivurderingen vil bli lagret i EMS, men er først og 
fremst et dokument for eierens egen bruk, og eventuell dokumentasjon av status. 
 
EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for revisjon av bygningsenergidirektivet. 
Sannsynligvis vil dette ikke være formelt vedtatt før i 2011/2012. Per i dag ser det ut som 
revisjonen vil ha begrenset betydning for norske forhold, men en eventuell innskjerping kan 
begrense de ”nasjonale frihetsgradene” i gjennomføringen. 
 
Effekten av skjerpede energikrav i byggeforskriftene kan med relativt stor sikkerhet beregnes 
ut fra antakelser om hvordan kravene blir fulgt. Antakelser om energimerkeordningens effekt 
vil derimot bli spekulative og gi fare for at effektiviseringstiltak godskrives flere ordninger, i 
og med at energimerkeordningen gjelder å fremskaffe informasjon – ikke å gjennomføre 
tiltak. For eksempel vil et tiltak kanskje være stimulert av energimerkeordningen og utløst av 
støtte fra Enova. 
 
Energimerkeordningen antas gjennomført for fullt fra 2010. Effekter i form av gjennomførte 
effektiviseringstiltak vil komme gradvis i årene deretter. 
 

5.2.2 CHP-direktivet 
Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on 
the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market. 

Direktivet om å fremme felles generering av kraft og varme basert på etterspørsel etter 
nyttevarme i det indre energimarked (CHP-direktivet) ble innlemmet i EØS-avtalen 8. 
desember 2006.  
 
I bakgrunnen for direktivet pekes det på at det finnes et betydelig potensial for økt bruk av 
effektive enheter for felles generering av varme og kraft der det eksisterer et varme- eller 
kjølebehov. Realisering av dette potensialet kan føre til økt energieffektivitet, reduserte 
utslipp av klimagasser, reduserte nettap og økt forsyningssikkerhet. Direktivet stiller seg 
nøytralt til valg av primærenergikilde for kombinerte kraftvarmeverk. Det vil si at kombinert 
kraft/varme fra både gass, kull og fornybar energi kan være fornuftige alternativer i miljø- og 
forsyningssikkerhetssammenheng.  
 
Utformingen av direktivet har flere likheter med bestemmelsene i direktivet om fremme av 
fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet, som for eksempel utstedelse av 
opprinnelsesgarantier. Det er imidlertid ikke utarbeidet noen indikative andelsmål for landene 
slik det er gjort i fornybardirektivet. Det er heller ikke krav om at det skal gis økonomiske 
insentiver for felles generering av varme og kraft utover utstedelse av opprinnelsesgarantier. 
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Direktivet fastsetter et rammeverk for fremme av høyeffektiv felles generering av kraft og 
varme, men tar nasjonale økonomiske og klimatiske forhold i betraktning. Høyeffektive 
anlegg defineres i direktivet som anlegg som innebærer en sparing av tilført brensel 
(primærenergi) på minst 10 prosent i forhold til separat kraft- og varmeproduksjon basert på 
samme brensel. 
 
Hvert land skal ifølge direktivet kartlegge det nasjonale potensialet for høyeffektive 
kraftvarmeanlegg, samt hvilke barrierer som eksisterer for økt bruk av slike anlegg. Det skal 
blant annet også påses at systemoperatører av transmisjons- og distribusjonsnett garanterer 
inntak av elektrisitet produsert i kraftvarmeverk. 
 

Konsekvenser for Norge 
Gjennomføringen av direktivet krever ikke endringer i lov eller forskrift utover de endringer 
som ble gjort i forbindelse med arbeidet med opprinnelsesgarantier (se omtale av 
fornybardirektivet i avsnitt 5.1.2). 
 
Implementeringen av CHP-direktivet uten økonomiske støtteordninger vil sannsynligvis ikke 
påskynde bygging av anlegg for felles generering av varme og kraft i Norge. Felles generering 
er også svært lite utbredt i Norge fra før. Dette har sin bakgrunn i tradisjonell 
vannkraftutbygging med lite innslag av varmekraft.  
 
Ny varmekraft vil av økonomiske årsaker sannsynligvis komme fra store gasskraftverk 
plassert nær ilandføringsstedene for naturgass til Norge, og her er det beskjedne muligheter 
for utnyttelse av varmeenergien. Et unntak er gasskraftverket på Mongstad som er integrert 
med raffineriet der. Små fellesgenereringsanlegg vil ha økonomiske handikap forbundet med 
høye energipriser og høye spesifikke anleggskostnader. Eventuelle fellesgenereringsanlegg 
basert på biobrensel vil kunne komme, men disse vil i så fall bli stimulert av 
fornybardirektivet og andre støtteordninger for bioenergi, heller enn av CHP-direktivet.  
 

5.2.3 Eco-designdirektivet 

Proposal for a Directive on the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for the setting of ecodesign requirements for energy related products COM (2008) 
399 final 

I juli 2008 la EU-kommisjonen frem et forslag om å omarbeide og utvide rammedirektivet om 
ecodesign (2005/32/EC) til å omfatte andre energirelaterte produkter enn produkter som 
bruker energi. Dette forslaget er nå vedtatt, og endringene trådte i kraft i november 2009. 
 
Det opprinnelige Eco-designdirektivet ble vedtatt i 2005 og tatt inn i EØS-avtalen i 2007.  
Formålet med direktivet er å sette felles standarder for energibruk i apparater (produkter som 
bruker energi) i hele EU. Direktivet er et rammedirektiv, som gir mulighet for å sette 
standarder gjennom en forhandlingsprosess. Vedtakene vedrørende enkeltprodukter kalles 
”gjennomføringsforordninger.”  
 
Det opprinnelige direktivet omfatter produkter som er avhengig av energi for å virke etter sin 
hensikt, og produkter for utvikling, overføring og måling av energi. Produkter for transport av 
personer eller varer på land, vann og i luft er unntatt fra direktivets virkeområde. 
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I løpet av 2009 har de første gjennomføringsforordningene trådt i kraft. Først kom en 
tverrgående forordning med krav til energibruk ved stand by- og av-tilstand hos 
husholdningsapparater. Utover i 2009 har forordninger med energieffektivitetskrav trådt i 
kraft for følgende produkter: Digitale radio- og TV-mottagere, belysning (husholdninger, 
kontor- og veibelysning), TV-er, kjøl- og frysmøbler til husholdningsbruk, 
sirkulasjonspumper for bygninger, elektromotorer (1-150 kW) samt batteriladere og eksterne 
strømforsyninger. 
 
Forordningene som har trådt i kraft, tar til å virke til ulike tidspunkter. For belysning til 
husholdningsbruk, begynte et av kravene å virke fra 1. september 2009. Kravene til de øvrige 
nevnte produktene gjelder fra 2010 og senere.  
 
Det arbeides kontinuerlig med gjennomføringsforordninger. Kommisjonen lister opp 
produkter som skal behandles i handlingsplaner for energieffektivitet. Direktivet vil derfor ha 
kontinuerlig effekt i form av skjerpede energieffektivitetskrav til produktene som omfattes. 
 
Målet med den nylig vedtatte justeringen av det opprinnelige Eco-designdirektivet har vært å 
lage en sterkere forbindelse mellom Eco-designdirektivet og Energimerkedirektivet (jf. 
kapittel 5.2.4). Mens Eco-designdirektivet drar markedet gjennom minimumskrav til hvilke 
produkter som kan sirkuleres i det indre market, skal energimerkedirektivet gi informasjon til 
forbrukerne om energieffektiviteten til de enkelte produkter. 
 
Konsekvenser for Norge 
Energimerkingen direktivet krever kan gjøre det enklere for forbrukere og andre å velge mer 
energieffektive varer og bidrar dermed til å fremme energiøkonomisering. Noen 
merkeordninger er felles for hele EØS-området, og bidrar dermed også til å fremme det frie 
varebyttet.   

Andelen energi som går til elektriske apparater, er i vekst. Selv om utviklingen går i retning 
av mer energieffektivt utstyr, bruker vi flere elektriske apparater enn før, noe som bidrar til 
økt strømforbruk. Implementering av dette direktivet i Norge kan bidra til å snu veksten. For å 
få full utnyttelse av potensialet for reduksjon vil det være viktig med et utstrakt og målrettet 
informasjonsopplegg.  
 

5.2.4 Elmarkedsdirektivene  
Det eksisterende Elmarkedsdirektiv II (2003/54/EC), tilhørende Forordning (EC) 1228/2003 
og etter hvert den tredje elmarkedspakken (Direktiv 2009/72/EC, Forordning (EC) 714/2009 
og Forordning (EC) 713/2009) som ble vedtatt 13.juli 2009, legger rammene for 
kraftmarkedene, også det norske. Målet med elmarkedsdirektivene er å oppnå ett felles 
kraftmarked i Europa med like konkurranseforhold og høy grad av forsyningssikkerhet, 
samtidig som en tar hensyn til miljøet og en bærekraftig utvikling.  
 
Parallelt med elmarkedsdirektivene finnes det tilsvarende direktiv (2003/55/EC) og 
forordninger for gass, men disse er ikke omtalt i denne rapporten. Gassdirektivet med 
tilhørende forordninger er av begrenset relevans for Norge, da vi ikke har et stort innenlands 
marked for naturgass.  
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Elmarkedsdirektiv III 
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council concerning common 
rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC 
 
I juli 2009 vedtok EU den tredje energimarkedspakken, som inneholder en revidert versjon av 
Elmarkedsdirektiv II (2003/54/EC). Elmarkedsdirektiv II krever blant annet at alle 
kraftleverandører skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveransen av elektrisk 
energi i foregående år, samt CO2-utslipp forbundet med produksjon og leveranse av denne 
elektrisiteten. Ideen med varedeklarasjon er at kundenes preferanse skal gi elektrisitet fra 
fornybare energikilder en høyere verdi enn annen elektrisitet.  
 
Elmarkedsdirektiv II ble tatt inn i EØS-avtalen 7. april 2006.  
 
Elmarkedsdirektiv III utdyper og videreutvikler Elmarkedsdirektiv II og skal bidra til 
fremdrift i utviklingen av et åpent elektrisitetsmarked med like konkurranseforhold. Dette skal 
blant annet gjøres ved regionalt samarbeid og ved en eiermessig oppdeling av vertikalt 
integrerte kraftselskaper, det vil si selskaper som eier og drifter både produksjon, 
overføringsnett og forsyning til sluttkunder. Det innebærer at systemoperatørene (TSO-ene) 
ikke lenger kan være en del av en gruppe som er aktive i salg og produksjon. Det kreves også 
at TSO-ene sertifiseres og godkjennes av nasjonal regulator, og at dette notifiseres til 
Kommisjonen. Dette skal bidra til å redusere mulighetene for å diskriminere andre aktører 
som ikke eier nett og til å sikre like konkurransevilkår i markedet. Konkurranseforholdene 
kan også bedres ved å innføre en ordning med uavhengige systemoperatører (ISO-er). I siste 
runde av den politiske behandlingen i EU ble det også tatt inn en modell uten formell 
eiermessig oppdeling (ITO), men med forsterket regulering og overvåking fra regulator. 
 
Det skal opprettes et nytt EU-byrå for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter (ACER). 
Byrået kan i spørsmål vedrørende grensekryssende energitransport (ledningsbunden) fatte 
beslutninger ved uenighet mellom de involverte reguleringsmyndigheter. Den tredje pakken 
legger også opp til at Kommisjonen skal kunne vedta bindende regler på EU-nivå på en rekke 
områder som vedrører nettdrift og markedsutvikling. ACER og TSO-ene får ansvar for å 
utvikle forslag til slike regler.   
 
I den tredje pakken styrkes de nasjonale regulatorene. Det introduseres egne bestemmelser 
som gjelder utpeking og godkjenning av nasjonale regulatorer, med krav til uavhengighet, 
samt upartisk og transparent opptreden. I tillegg introduseres nye overordnede politiske mål 
for regulatoren. Regulatorens oppgaver er blant annet å samarbeide innen rammen av et nytt 
europeisk byrå (ACER), bidra til å utvikle de regionale markedene, fjerne handelsrestriksjoner 
på grensene, fremme energieffektivitet, forskning og utvikling og samarbeid med 
konkurransemyndighetene i de respektive land. 
 
Konsekvenser for Norge 
Arbeidet med å utvikle fungerende elektrisitetsmarkeder i EU/EØS-området støttes fullt ut fra 
norsk side. Norge har allerede innført flere av de endringene som ligger i direktivet, blant 
annet kravet om eiermessig oppdeling. 
 
Den overordnede målsettingen med elmarkedsdirektivene og den tredje pakken er ett felles, 
grenseløst marked for kraft, hvor EU vektlegger markedsmessige løsninger og like 
konkurransevilkår. Det innebærer at virkemidlene må ”spille med” markedet uten å forårsake 
ulike konkurransevilkår for markedsdeltakerne.  



 31 

Utviklingen mot ett felles europeisk elektrisitetsmarked betyr dessuten at tiltak som settes inn 
i andre europeiske land som hovedregel vil ha innvirkning på elektrisitetsmarkedet i Norge. Et 
nærliggende eksempel er det europeiske kvotehandelsmarkedet for CO2, som har effekt på 
elektrisitetsprisene også i Norge. 
 

5.2.5 Energitjenestedirektivet 
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on 
energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC.  
 
Direktivet er hjemlet i traktatens artikkel 175. En vil i utgangspunktet vurdere direktivet som 
EØS-relevant, men avventer eventuell behandling i EØS-komiteen.  
 
Formålet med direktivet er å forbedre energieffektiviteten i sluttbruk av energi. Dette skje 
gjennom indikative effektiviseringsmål. I tillegg skal det etableres ulike mekanismer, 
finansielle og juridiske rammebetingelser for å bedre markedet for energieffektivitet og 
energitjenester rettet mot sluttbruk, samt at en skal fjerne barrierer for økt 
sluttbrukereffektivitet. Bakgrunnen for direktivet er å bidra til reduserte utslipp av 
klimagasser og økt forsyningssikkerhet for energi. 
 
Direktivet omfatter sluttbrukere, med unntak av aktører som omfattes av EUs kvotedirektiv. 
Direktivet retter seg dessuten mot tilbydere av energitjenester og nærmere definerte 
energiselskaper.  
 
Viktige momenter i direktivet: 

• medlemslandene skal sette et mål på 9 prosent energieffektivisering over 9 år, det vil 
si innen 2016 ettersom direktivet trådte i kraft i 2006. 

• det offentlige skal gå foran som et godt eksempel  
• energidistributører og sluttselgere av energi skal gi informasjon om sluttbrukere til 

myndighetene for at energieffektiviseringstiltak kan iverksettes, samt unngå aktiviteter 
som kan hindre energieffektivisering  

• medlemslandene skal sørge for ett eller flere av følgende:  
o energitjenester til sluttbrukere  
o energirevisjon (”Energy Audits”) 
o opprettelse av fond 
o frivillige markedsprogrammer, som for eksempel hvite sertifikater  

• måling av sluttbruk og fakturainformasjon til sluttbrukere  
• medlemslandene skal levere handlingsplaner for energieffektivitet (”Energy Efficiency 

Action Plans”- EEAP) til Kommisjonen i 2007, 2011 og 2014, der de blant annet skal 
beskrive mål, igangsatte tiltak og evaluering av oppnådde resultater.   

 
Direktivet gir rom for tolkning om hvordan det bør implementeres i de ulike landene. Sverige 
har valgt en annen tilnærming enn andre medlemsland. De rapporterer mål og oppnådde 
besparelser i form av primærenergi, ikke sluttbruk av energi, som direktivet etterspør. Sverige 
ønsker å ta utgangspunkt i hele energisystemet, og blant annet ta hensyn til varmepumper, 
solenergi, vannbåren varme, med mer. De har utviklet vektingsfaktorene gjennomsnitt og 
marginen for el, fjernvarme, fjernkjøling, oljefyring, biomasse. Argumentene for dette 
systemet er blant annet at de nordiske landene har fjernvarme, som er mindre vanlig i resten 
av Europa.  
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På bakgrunn av diskusjoner om tolkning av direktivet sendte EU-kommisjonen i oktober 2008 
ut et notat angående målemetoder, hvor de konkluderte med at de bør lage felles retningslinjer 
for måling og rapportering. Et nytt notat om målemetoder ble sendt på høring av EU-
kommisjonen til medlemslandene sommeren 2009, men det er per november 2009 ikke 
kommunisert noen konklusjoner. 
 
Konsekvenser for Norge 
Det er foreløpig ikke avgjort om energitjenestedirektivet er EØS-relevant, men det har vært på 
høring i Norge. En implementering av direktivet vil kunne påvirke sluttbruk av energi i 
Norge. Det vil implisitt påvirke utslipp av klimagasser, men størrelsen vil avhenge av hvordan 
direktivet implementeres. Norge må etablere en referansebane for utviklingen i sluttbruk av 
energi, definere målsettingen for effektivisering og definere en handlingsplan for hvordan 
effektiviseringen skal oppnås. I tillegg må det etableres metoder for måling og oppfølging.  
 
Det kan ikke ventes effekter fra direktivet før det er vedtatt implementert i Norge. I tillegg vil 
det kreves en implementeringsfase pluss noen år, før effekter vises. Det kan dessuten være at 
noen av besparelsene som allerede er oppnådd gjennom Enova vil inkluderes som oppnådde 
besparelser relevant for direktivet.  
 
Direktivet vil ikke avgrense mulighetene Norge har til å sette i gang virkemidler på energi- og 
klimaområdet.  
 

5.3 EUs industripolitikk 

5.3.1 IPPC-direktivet 

Proposal of 21 December 2007 for a Directive of the European Parliament and the Council 
on industrial emissions (integrated Pollution Prevention and Control) 
 
Formålet med IPPC-direktivet (EUs rådsdirektiv 96/61 EF) er å samle regulering av alle 
forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én 
myndighet. Hensikten er å oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede 
forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse 
av miljøet.  
 
Direktivet legger til grunn at regulering fortrinnsvis skal skje ved individuelle 
utslippstillatelser, men åpner også for bruk av generelle bestemmelser (forskrifter) hvor dette 
er hensiktsmessig. For å oppnå en felles praksis stiller direktivet blant annet krav til innhold i 
konsesjonssøknaden, til saksbehandling og til vilkår i tillatelsen. Virkeområdet for direktivet 
er angitt gjennom en liste over kategorier av industrivirksomhet over en viss størrelse 
(vedlegg I til direktivet).  
 
Et hovedprinsipp i IPPC-direktivet er at den ansvarlige for en virksomhet plikter å benytte 
”beste tilgjengelige teknikker” (BAT – best available techniques), og at de utslippsgrenser 
som fastsettes i en tillatelse, skal baseres på BAT.  
I regi av EU-kommisjonen pågår et arbeid med å bringe til veie informasjon, såkalte BAT 
Reference Documents (BREF-er), i første rekke til nasjonale myndigheter og industrien, om 
hva som anses som BAT i de enkelte industrier. Dette arbeidet skjer i Det europeiske IPPC-
byrå (EIPPCB) i Sevilla med støtte av arbeidsgrupper med representanter for myndigheter og 
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industri. Etter hvert som BREF-er foreligger foretar SFT en gjennomgang av vilkår i 
tillatelser hvor konklusjonene i de forskjellige BREF-er blir tillagt betydelig vekt.  
Det er laget et eget BREF for energieffektivitet. BREF-et gir felles veiledning og 
konklusjoner om energieffektive teknikker forenlig med BAT for alle typer virksomhet som 
omfattes av IPPC-direktivet. Det inneholder ikke veiledning om teknikker relatert til 
spesifikke prosesser og virksomhet som dekkes av sektorspesifikke BREF-er. Dokumentet har 
effektiv bruk av energi som første prioritet og diskuterer ikke fornybare eller bærekraftige 
energikilder. 
 
Konsekvenser for Norge  
Som følge av EØS-avtalen, er IPPC-direktivet også implementert i norsk lovgivning. Mens 
IPPC-direktivet innebar en omlegging av lovverk og forvaltning i flere europeiske land, har 
systemet med integrert forurensningsbegrensning vært gjeldende rett i Norge siden loven om 
vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) trådte i kraft i 1983.  
 
Forurensningslovens definisjon av forurensning er meget vid, og omfatter alle typer utslipp og 
alle resipienter. Loven har også etablert et system for søknad, behandling, fastsettelse og 
endring av tillatelser til å forurense. Tillatelsene omfatter alle former for forurensning og gis 
av forurensningsmyndighetene. Forurensningsloven oppfyller med sitt system IPPC-
direktivet, men ivaretok ikke fullt ut direktivets ”alminnelige prinsipper om den 
driftsansvarliges grunnleggende forpliktelser”, som gjelder energiutnyttelse.  
Prinsippet innebærer at forurensningsmyndighetene ved sin behandling av en utslippssøknad 
skal sikre at virksomheten drives på en slik måte at ”energien utnyttes effektivt”. 
Forurensningsmyndigheten må ha anledning til å ta dette i betraktning når den fastsetter 
vilkårene for tillatelse til en forurensende virksomhet. Dette nødvendiggjorde en utvidelse av 
hjemmelsgrunnlaget i forurensningsloven.  
 
 

5.3.2 Takdirektivet (om nasjonale utslippstak for forsurende og 
eutrofierende gasser) 

Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on 
national emission ceilings for certain atmospheric pollutant (the NEC-directive) 
 
EU-direktiv 2001/81/EC, også kalt Takdirektivet, trådte i kraft 27. november 2001. Direktivet 
har til formål å unngå utslipp som bidrar til overskridelse av kritiske belastningsgrenser for 
økosystemer og helse, gjennom å redusere utslipp til luft som bidrar til forsuring, bakkenært 
ozon og overgjødsling (eutrofiering). Direktivet omfatter stoffene svoveldioksid (SO2), 
nitrogenoksider (NOX), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (NMVOC), og 
setter utslippstak for 2010.  
 
Takdirektivet regulerer ikke klimagassutslipp direkte, men tiltak rettet mot reduksjon av 
stoffene i Takdirektivet vil både kunne redusere og øke klimagassutslippene.  Klimagassene 
stammer hovedsakelig fra de samme sektorene som forårsaker luftforurensning: industri, 
veitrafikk og olje- og gassvirksomhet. Tiltak som påvirker begge områder, er 
energieffektivisering og endring i energibruken. Økning av andelen fornybar energi som  
vind-, vann- og solenergi vil kunne gi positive effekter både i forhold til Takdirektivet og 
klimaproblematikken, mens en overgang til biobrensel kan gi høyere utslipp av NOx. 
NMVOC er en indirekte klimagass gjennom at disse gassene omdannes til CO2 i atmosfæren. 
Reduksjon av NMVOC-utslippene vil derfor også redusere klimagassutslippene. 
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Jordbrukssektoren er imidlertid eksempel på et konfliktområde der man må gjøre avveininger 
mellom de to hensynene, og velge mellom ammoniakk og metan. 
 
Kommisjonen arbeider nå med en revisjon av Takdirektivet. Revisjonsarbeidet baserer seg på 
målene og prinsippene i EUs tematiske strategi om luftforurensning, og det ventes at forslaget 
til nytt direktiv vil inneholde nye nasjonale utslippstak for 2020. Det vil også inkludere nye 
elementer i forhold til beskyttelse av helse, sannsynligvis i form av krav om reduksjoner i 
uslippene av partikler (PM2.5). 
 
Konsekvenser i Norge 
Regjeringen anser Takdirektivet som EØS-relevant, og en beslutning om å innlemme 
direktivet i EØS-avtalen vil sannsynligvis foreligge innen utgangen av 2009. Direktivet 
inneholder ikke spesifikke utslippstak for EØS/EFTA-landene. Norge vil derfor forhandle 
med EU-kommisjonen om tilpasningsløsninger. Direktivets utslippstak for landene i EU 
samsvarer i hovedsak med tilsvarende krav i Gøteborgprotokollen, som trådte i kraft 17. mai 
2007. Norge tiltrådte protokollen 30. januar 2002, og SFT har foreløpig konkludert med at 
utslippstakene for alle komponenter bortsett fra NOx ser ut til å bli overholdt innen 2010. 
Gøteborgprotokollen er i likhet med Takdirektivet under revisjon. I tillegg til å se på 
muligheter for å inkludere partikler gjøres det vurderinger av hvordan beslutninger om å 
redusere klimagassutslipp vil påvirke luftforurensningsnivåene. 
 
Tekniske tiltak iverksatt for å nå forpliktelsene Norge har under Gøteborgprotokollen har 
medført reduksjoner i klimagassutslippene. Eksempelvis har reduksjoner i NMVOC fra 
prosessindustrien redusert klimagassutslippene betydelig. På den annen side ville NOx-
utslippene vært lavere dersom man ikke hadde promotert dieselkjøretøy. Framtidige klima- og 
forurensningstiltak bør vurderes i sammenheng med slike synergieffekter, og ulemper bør 
synliggjøres (eksempelvis karbonfangst- og lagring (CCS) og ”selective catalytic reduction” 
(SCR) på skip).  
 

5.4 EUs transportpolitikk 

EUs strategi for å redusere CO2-utslippene fra biler er basert på EUs Kyoto-forpliktelser og 
det nylig vedtatte målet om 20 prosent reduksjon av klimagassutslippene i 2020. Strategien 
omfatter en rekke direktiver og forordninger. Direktivet om drivstoffkvalitet og forordningen 
om CO2-utslipp fra personbiler vil trolig ha mest effekt på klimagassutslippene fra 
vegtransport. Disse er gjennomgått i kapitlene 5.1.5 og 5.1.6 under EUs klimapakke og inngår 
ikke her. Dette kapitlet omfatter andre sentrale direktiver og forordninger som gjelder 
vegtransport og som ikke allerede er implementert i norsk lov. Vi har inkludert omtale av 
regelverk som nylig er revidert eller vil bli revidert i nær framtid. I tillegg inngår omtale av 
direktivet om å inkludere luftfart i EUs kvotesystem, EUs politikk for reduserte utslipp fra 
skipsfart, samt for økte markedsandeler for jernbane.  
 

5.4.1 Vegtransport 
Direktiv om energimerking av biler  
Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 
relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in 
respect of the marketing of new passenger cars.  
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Direktiv om energimerking av biler setter krav til hvordan bilene skal merkes i salgslokalene.  
 
Direktivet består av flere endringsdirektiver/andre typer beslutninger i tillegg til 1994/94:  

• Commission Decision of 10 August 2001 on a reporting format for completion by 
Member States in accordance with Article 9 of Directive 1999/94/EC 

• Commission Recommendation of 26 March 2003 on the application to other media of 
the provisions of Directive 1999/94/EC concerning promotional literature 

• Commission Directive 2003/73/EC of 24 July 2003 amending Annex III to Directive 
1999/94/EC of the European Parliament and of the Council 

 
Direktivet er under omarbeidelse, og et revidert opplegg vil bli presentert av EU-
kommisjonen i 2009. Målet med revisjonen er å gjøre informasjonen om drivstoffbruk og 
CO2-utslipp mer tilgjengelig for forbrukerne. Det vurderes blant annet om det bør være et 
standardisert format på merkingen, der man går bort fra dagens merkeordning med verdier for 
drivstofforbruk og CO2-utslipp og heller gir de ulike effektivitetsklassene bokstavkarakterer. 
Det har vært gjennomført en offentlig høring i forbindelse med revisjonsarbeidet. 
 
Konsekvenser for Norge 
Direktivet er implementert i norsk rett ved forskrift om energimerking m.v. av nye personbiler 
hjemlet i loven om merking av forbruksvarer mv.  
 
Forskriften stiller blant annet krav til at det årlig trykkes opp et hefte med opplysninger om 
drivstofforbruk og CO2-utslipp for alle fabrikknye personbiler som markedsføres. Dette heftet 
publiseres på Statens vegvesens nettsider, i tillegg til at det trykkes opp et visst antall. Statens 
vegvesen er i ferd med å utvikle en elektronisk søkbar versjon av heftet, som vil være 
kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig på www.vegvesen.no.  
 
 
Forslag til forordning om generell bilsikkerhet 
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-
approval requirements for the general safety of motor vehicles- COM (2008) 316 final 
 
Forslaget til forordning inneholder krav til rullemotstand for bildekk og krav om at 
personbiler skal utstyres med automatisk dekktrykksmåling som standardutstyr.  
 
Kravet til rullemotstand er beregnet å redusere utslippene av CO2 fra en typisk personbil med 
3,9 g/km til en kostnadseffektivitet på 94 euro/t CO2-ekvivalent. Kravet vil gjelde dekk på nye 
biler og dekk som leveres i ettermarkedet. Det betyr at tiltaket har effekt på hele bilparken. 
Kravene innføres i 2 trinn fra 2012 og 2016.  
 
Kravet til dekktrykksmåling vil redusere utslippene fra en typisk personbil med ca. 3,2 g/km. 
Kostnadseffektiviteten er beregnet til -57 euro/t CO2 ekvivalenter (innsparing). Systemet vil 
gi sjåføren av bilen en advarsel når dekktrykket er lavt. Dette vil kreves på alle nye biltyper 
fra 2012, og for eksisterende biltyper fra 2014.  
 
Konsekvenser for Norge 
Forordningsforslagets EØS-relevans er ikke vurdert. Dersom forordningen blir implementert i 
norsk rett, vil kravene til bildekk bidra til å redusere utslippene fra hele den norske bilparken. 
Kravet til dekktrykksmåling vil redusere utslippene i daglig trafikk fra de bilene som utstyres 
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med slikt utstyr. Dette gir en tilleggsreduksjon i virkelig trafikk utover det som oppnås med 
forordning 443/2009 om krav til gjennomsnittlig CO2-utlsipp fra nye biler. 
 
Forslag til forordning om merking av dekk 
Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 
labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters COM 
(2009)348 
 
Forordningsforslaget etablerer krav til merking av bildekk etter energiklasse A til G for 
rullemotstand. Det er også forslag til klassifisering av veigrep og krav til at støy skal 
oppgis. Forslaget vil kunne muliggjøre informasjonssystemer eller avgiftsinsentiver for å 
bidra til at bilkundene velger dekk med lavere rullemotstand. I og med at det er tre 
elementer som merkes, kan det i et system med avgiftsinsentiver bli motsetninger 
mellom rullemotstand, støy eller veigrep. Det er derfor uklart hva virkningen eventuelt 
kan bli på rullemotstanden av et slikt merkesystem kombinert med 
informasjon/avgifter. 
 
Forordningsforslaget var i utgangspunktet utformet som forslag til direktiv. Det ble gjort 
om til et forordningsforslag, da en forordning vil redusere omsetningskostnadene og 
bidra til en mer effektiv implementering. 
 
Konsekvenser for Norge 
Forordningsforslaget er ikke vurdert i forhold til EØS-relevans. En eventuell inkludering av 
forordningen i norsk rett kan muligens gi et lite bidrag til ytterligere reduksjon av utslippene 
fra den norske bilparken utover det som oppnås med forordningen om generell sikkerhet som 
innholder minimumskravene til dekk.  
 
Direktiv om minimum virkningsgrad for mobile klimaanlegg og krav til 
girskiftindikator 
Direktiv om minimums virkningsgrad for mobile klimaanlegg (aircondition) og krav til 
girskiftindikator er under utarbeidelse og er en del av strategien for å redusere utslippene 
ytterligere fra 130 g/km til 120 g/km (Regulation (EC) No 443/2009). Foreløpig har det vært 
gjennomført en offentlig konsultasjon om dette, og ingen detaljer er tilgjengelige om hva 
kravene blir.  
 
EU antar at utslippene, som anslås til i gjennomsnitt 7 g/km for gjennomsnittsbilen i Europa, 
kan reduseres med i gjennomsnitt 0,85 g/km4 til en kostnad av -30 euro/t CO2-ekvivalent3 
(innsparing) ved å stille krav til mobile klimaanlegg.  
 
EU antar at bruk av girskiftindikator kan redusere utslippene med 1,9 g/km4 i forhold til biler 
som ikke har slike indikatorer. Kostnadseffektiviteten er beregnet til -113 euro/t CO2-
ekvivalent3 (innsparing).  
 
Konsekvenser for Norge 
                                                
3 Results of the community strategy to reduce CO2-emissions from passenger cars and ligh-commercial vehicles. 
4 Beregnet fra side 22 i “Results of the community strategy to reduce CO2-emissions from passenger cars and 
ligh-commercial vehicles”, der det antas at hver 5g/km reduksjon gir 100MT akkumulert redusert 
CO2ekvivalenter i perioden 2010-2020. MAC reduserer utslippene med 17MT, GSI reduserer utslippene med 38 
MT.  
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Det er ennå ikke vurdert om direktivet er EØS-relevant. Dersom Norge implementerer 
direktivet i norsk rett, vil det gi en tilleggsreduksjon i virkelig trafikk utover det som oppnås 
med forordning 443/2009 om krav til gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler. 

 
Direktiv om vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved bruk av biler som kjøpes 
inn av stat/kommune 
Revised proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the 
promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM (2007) 817 
 
Direktiv om vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved bruk av biler som kjøpes inn 
av staten eller kommuner, innebærer at det offentlige skal beregne samfunnsøkonomiske 
kostnader gjennom bilens livsløp (etter en spesifisert metode) ved alle offentlige innkjøp av 
biler, og denne kostnaden skal være del av vurderingen ved valg av kjøretøy. Følgende 
elementer kostnadsberegnes:  
 

• energiforbruk 
• CO2 
• NOx 
• partikler 
• hydrokarboner (NMHC).  

 
Av disse har energiforbruk høyest vekting.  
 
Direktivet er i slutten av godkjennelsesprosessen. 
 
Konsekvenser for Norge 
Det er enda ikke vurdert om direktivet et EØS-relevant. Dersom direktivet blir implementert i 
norsk rett, vil det bidra til energieffektivitet i transporten, reduserte klimagassutslipp og 
forbedret luftkvalitet, spesielt i byene. Den økte etterspørselen etter denne typen kjøretøyer vil 
kunne bidra til stordriftsfordeler hos leverandørene, og på den måten redusere kostnadene ved 
teknologiforbedring som er nødvendig for å designe og konstruere kjøretøyene. 
 
Forordning om typegodkjenning av hydrogenbiler   
Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 
2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and amending Directive 
2007/46/EC 
 
Forordningen om typegodkjenning av hydrogenbiler ble vedtatt i januar 2009 og fastsetter 
krav for typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøyer og for typegodkjenning av 
hydrogenkomponenter og -systemer. I tillegg fastsettes krav til montering av slike 
komponenter og systemer. Bakgrunnen for forordningen er blant annet å øke antallet 
miljøvennlige kjøretøyer på markedet. 
 
Det vil senere bli utarbeidet en kommisjonsforordning med detaljerte tekniske bestemmelser 
som er nødvendige for å typegodkjenne hydrogenbiler i henhold til denne forordningen. 
 
Konsekvenser for Norge 
Direktivet er EØS-relevant, og vil sikre at alle hydrogenbiler og komponenter til 
hydrogenbiler oppfyller minimumssikkerhetskrav. Det finnes noen norske leverandører av 
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hydrogenkomponenter til bil. For disse kan forordningen i en overgangsfase ha noen 
konsekvenser ved at de må tilpasse produktene til nye krav. 
 

5.4.2 Luftfart i EUs kvotesystem  

Directive 2008/101/EC amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in 
the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 
 
Direktiv 2008/101/EC inkluderer luftfart i det europeiske kvotehandelssystemet fra 1.januar 
2012 (se kapittel 5.1.1 om endring av kvotedirektivet). Direktivet omfatter alle interne 
flygninger i EU (med noen unntak), samt alle flygninger som starter eller ender opp i EU-
landene.  
 
Det er bare CO2 som reguleres, og det brukes ingen multiplikator for den estimerte ekstra 
oppvarmingseffekten av utslipp fra fly. Kommisjonen vurderer andre virkemidler for å 
redusere utslippene som gir tilleggsvirkning, for eksempel NOx. Målsettingen er at sektorens 
utslipp i 2012 skal være 97 prosent av de gjennomsnittlige årlige utslippene i perioden 2004- 
2006, og kvotene tildeles på dette grunnlaget. Utslippstaket reduseres til 95 prosent i 2013. 15 
prosent av kvotene skal auksjoneres, 82 prosent tildeles vederlagsfritt. 3 prosent er satt av i en 
reserve for raskt voksende eller nye operatører. Tildelingen vil bli harmonisert på EU-nivå.  
 
Utslippene beregnes ut fra flyselskapenes forbruk av drivstoff. For hver flyreise beregnes 
CO2-utslippet ved å multiplisere forbruket av hvert drivstoff med en utslippsfaktor basert på 
retningslinjer fra FNs klimapanel (2006 IPCC Inventory Guidelines). Direktivet innebærer at 
fra og med 2012 må flyselskapene kjøpe utslippsrettigheter for en stadig økende andel av sine 
CO2-utslipp.  
 
Det åpnes for at EUs kvotesystem kan kobles sammen med andre lands kvotesystemer basert 
på bilaterale avtaler. Dette kan være et skritt mot en global regulering av luftfart, der EUs 
kvotesystem for luftfart blir modell. Luftfarten kan kun kjøpe kvoter av andre sektorer, samt 
CDM/JI (”Clean Development Mechanism” og ”Joint Implementation”, prosjektbaserte 
mekanismer). Den kan ikke selge kvoter utenfor sektoren, siden internasjonal luftfart ikke er 
inkludert i Kyotoprotokollen. 
 
Kostnadene for luftfarten vil blant annet avhenge av kvoteprisen, tiltak i næringen for å 
redusere utslippene, og trafikkveksten. Anslagene varierer mellom 4,6 og 39,6 euro per reise 
(EU-kommisjonen), og en totalkostnad på mellom 3,5 og 9 milliarder euro per år5.  
 
Konsekvenser for Norge 
Regjeringen varslet i oktober 2009 at Norge vil slutte seg til EUs vedtak om at 
klimagassutslipp fra luftfart skal inn i kvotesystemet fra 2012. Selv om direktivet ennå ikke er 
formelt besluttet innlemmet i EØS-avtalen arbeider norske myndigheter for å sikre 
innlevering av relevante data slik at regelverket skal kunne tre i kraft samtidig i Norge og EU.  
 
Island og Liechtenstein forventes å gjøre det samme. Dette innebærer at virkeområdet til 
direktivet utvides til også å omfatte flyplasser i EØS/EFTA-land slik at flygninger til og fra 
norske flyplasser inkluderes i kvotesystemet. Selskapene som flyr fra norske flyplasser, vil 

                                                
5 IATA (International Air Transport Association) og ERA (European Regions Airline Association) 
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følgelig måtte levere inn kvoter tilsvarende utslipp fra disse flygningene. De aktuelle 
selskapene vil også få plikt til å rapportere sine utslipps- og aktivitetsdata fra 1. januar 2010.  
 
Det er den samlede mengden kvoter i kvotesystemet som bestemmer hvor stor 
utslippsreduksjonen blir sammenlignet med en referanseperiode. Effekten på luftfarten må 
altså ses i sammenheng med utslippsreduksjonene i alle andre sektorer og for alle bedriftene 
som er med i kvotesystemet. 
 

5.4.3 Skipsfart 
EU ønsker en internasjonal regulering av utslippene fra skipsfarten. EU er pådrivere i 
prosessene både innenfor Klimakonvensjonen og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen 
(IMO) på dette området (se kapittel 6.2 om IMO). EUs posisjon under klimaforhandlingene er 
at de ønsker at den nye klimaavtalen inkluderer en konkret målsetting for reduserte utslipp fra 
internasjonal skipsfart, og at IMO bes implementere regelverk som gjør at utslippsgrensen 
oppfylles.  
 
EU har vært tydelig på at skipsfart kan bli inkludert i kvotehandelssystemet, hvis ikke IMO 
kommer fram til en tilstrekkelig god løsning og demonstrerer framgang i løpet av 2010. 
Effekten av å inkludere skipsfart til, fra og mellom EU-havner er ikke vurdert i denne 
rapporten, og denne vil være avhengig av hvordan systemet utformes. Det er mulig at EU-
regulering vil kunne medføre noe karbonlekkasje, ved at transport blir overført fra sjø til veg i 
de tilfellene hvor dette er praktisk mulig og økonomisk lønnsomt.  
 
Konsekvenser for Norge 
Dersom EU inkluderer skipsfart i kvotesystemet, vil dette med stor sannsynlighet ha EØS-
relevans og dermed gjelde skipsfart også i norske farvann.  
 

5.4.4 Jernbane 
Jernbane bidrar med langt lavere utslipp per transportert enhet enn de fleste andre 
transportformer. Derfor vil det viktigste bidraget fra jernbane være å legge til rette for økte 
markedsandeler, spesielt fra de transportformer som har høyest utslipp av klimagasser per 
transportert enhet. Det er i stor grad dette som inngår i de europeiske transportstrategiene for 
hva jernbanen kan bidra med. Derfor er det satt et sterkt fokus på revitalisering av jernbanen. 
 
Interoperabilitetsdirektivene og TSI-er 
Som et tidlig ledd i revitaliseringen av europeisk jernbane vedtok EU i 1996 Direktiv 96/48 
om interoperabilitet på det transeuropeiske høyhastighetsnettet for jernbane. Hensikten med 
direktivet er at det skal bidra til en mer effektiv jernbane med enklere grensepassering. 
Direktivet foreskriver videre at det skal utarbeides tekniske spesifikasjoner for inter-
operabilitet (TSI-er) for aktuelle delsystemer. Disse vil da være standardiserte spesifikasjoner 
som er hjemlet i nasjonale lovverk gjennom implementering av EØS-relevante EU-rettsakter. 
Direktiv 2001/16/EC, om interoperabilitet på det transeuropeiske konvensjonelle 
jernbanenettet, ble vedtatt i 2001. Dette direktivet foreskriver på samme måte at det skal 
utarbeides TSI-er for aktuelle delsystemer.  
 
Direktiv 2001/16/EC foreskriver at en TSI om luftforurensning fra konvensjonelt rullende 
materiell skal utvikles. Så langt er det ikke satt i gang arbeid med en egen TSI for 
luftforurensning fra konvensjonelle tog. I utkast til TSI for rullende materiell er det henvist til 
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øvrig EU-lovgivning om utslippsgrenser. Grensene for luftutslipp omhandles generelt i 
Direktiv 97/68/EC om forbrenningsmotorer i kjøretøy som ikke går på veg. Grenseverdiene 
gjelder for karbonmonoksid, summen av hydrokarboner og nitrogenoksider (uttrykt i N20-
ekvivalenter). 
 
Konsekvenser for Norge 
Direktiver og TSI-er implementeres i nasjonale lovverk gjennom implementering av EØS-
relevante EU-rettsakter. TSI-ene bidrar til standardisering av jernbanen på tvers av 
landegrenser. Ved en eventuell utbygging av høyhastighetstog i Norge må direktivet om 
høyhastighet følges.  
 
Implementering av Direktiv 97/68/EC om forbrenningsmotorer i kjøretøy har ført til at 
forbrenningsmotorer for jernbaneanvendelser med maskiner med høyere effekt enn 560 kW er 
underlagt NOx-avgift i Norge.  
 

5.5 EUs landbrukspolitikk 
 
Høsten 2008 ble det vedtatt endringer i EUs landbrukspolitikk, der blant annet miljø- og 
klimahensyn vektlegges i større grad. Medlemslandene ble enige om å fjerne kravet til 
obligatorisk brakklegging og utvide den produksjonsuavhengige støtten i landbruket. I tillegg 
skal økonomisk støtte i større grad gå til klimarelaterte tiltak, forvaltning av vannressursene, 
sikring av det biologiske mangfoldet og produksjon av bioenergi.  
 
Kommisjonen vurderer et eget jorddirektiv som kan sikre de viktige funksjonene en god og 
bærekraftig jordpolitikk kan ha i klimasammenheng. Et lovforslag ble tatt opp i 
Europaparlamentet i november 2007, men flere land stemte imot i Miljørådet i desember 
2007. Forslaget er imidlertid fortsatt aktuelt, og vil bli tatt opp til ny vurdering. 
 
Konsekvenser for Norge 
EUs landbrukspolitikk vil ikke ha direkte virkning i Norge, siden landbrukssektoren ikke er 
en del av EØS-avtalen. Den har likevel betydning for norsk landbruk og 
næringsmiddelindustri gjennom prisutviklingen på landbruksprodukter. Prisendringer på 
jordbruksvarer i EU vil påvirke konkurransesituasjonen for norsk produksjon. Det kan ikke 
utelukkes at omleggingen av EUs jordbrukspolitikk i 2008, med større vektlegging av miljø- 
og klimahensyn, fordyrer EUs landbruksprodukter. 
 
 

5.6 EUs avfallspolitikk 
 
EUs nye rammedirektiv om avfall  
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and the Council of 19 November 2008 on 
waste and repealing certain Directives  
Dette direktivet er en revisjon av det eksisterende rammedirektivet om avfall (2006/12/EC). I 
tillegg tas bestemmelsene i direktivet om farlig avfall (91/689/EEC) og direktivet om spillolje 
(75/439/EEC) inn i rammedirektivet.  
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Formålet med direktivet er å forenkle og modernisere regelverket. Direktivet er hjemlet i EU-
traktatens artikkel 175. Det vil si at det er et minimumsdirektiv som åpner for at nasjonale 
myndigheter kan stille strengere krav. 
 
Rammedirektivet justerer grensen mellom nyttiggjøring og sluttbehandling ved å innføre en 
formel for energieffektivitet6. Denne innebærer at forbrenning av avfall i 
avfallsforbrenningsanlegg bare skal regnes som gjenvinning når energieffektiviteten er større 
enn 0,65 for anlegg med tillatelse etter 1. januar 2009 og 0,60 for anlegg med tillatelse fra før 
2009. 
 
EU har arbeidet med spesifikke krav knyttet til behandling av biologisk avfall, men så langt 
har EUs strategi primært vært å kreve at landene utvikler strategier for å redusere mengden 
biologisk nedbrytbart kommunalt avfall som leveres til deponi, for slik å redusere 
klimagassutslippene. Rammedirektivet oppfordrer til separat innsamling av bioavfall, til å 
behandle avfallet på en miljømessig sikker måte og å utnytte produkter basert på bioavfall. 
Videre heter det at Kommisjonen skal gjøre en vurdering av om det senere skal stilles 
spesifikke krav til innsamling og behandling av slikt avfall. 
 
Rammedirektivet legger føringer for gjenvinning av avfall ved at det setter krav til: 

• at det minimum skal være kildesortering for papir, metall, plast og glass senest i 2015 
• at minimum 50 vektprosent av totalen for avfallsfraksjonene papir, metall, plast og 

glass fra husholdninger og om mulig fra andre kilder, skal gjenbrukes eller 
materialgjenvinnes innen 2020 

• at minimum 70 vektprosent av bygge- og anleggsavfall gjenbrukes, 
materialgjenvinnes eller materialnyttiggjøres på annen måte innen 2020. 

 
Rammedirektivet påvirker også avfallsforebygging ved at det setter krav om at 
medlemslandene senest 12. desember 2013 skal etablere programmer for avfallsforebygging. 
Disse skal innarbeides enten i en nasjonal avfallsplan eller andre miljøpolitiske programmer. I 
programmet skal det settes mål for avfallsforebygging, eksisterende tiltak skal beskrives, og 
alternative tiltak skal evalueres. Formålet er å bryte sammenhengen mellom økonomisk vekst 
og miljøbelastning fra avfallsgenerering. 
 
Konsekvenser for Norge 
Direktivet anses som EØS-relevant, og vil bli gjennomført i norsk rett. 

Generelt ligger Norge langt fremme med politikken på avfallsområdet, slik at regelverk fra 
EU ikke vil påvirke oss i særlig stor grad. Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall er et 
eksempel på et særnorsk virkemiddel. Et slikt forbud er foreslått i EUs grønnbok (EU 2008a) 
om biologisk avfall, og er under diskusjon. Enkelte land, som Sverige og Danmark, har 
allerede innført deponiforbud mot biologisk nedbrytbart avfall uavhengig av EU-regulering. 

 
Norge oppfyller allerede store deler av påleggene for gjenvinning av avfall. Derfor vil 
direktivet ikke medføre store endringer på gjenvinningssiden. Det er imidlertid ikke opplagt at 
Norge vil klare kravet som gjelder bygge- og anleggsavfall uten nye virkemidler. 
 

                                                
6 Begrepet energieffektivitet tilsvarer omtrent energiutnyttelse, men formelen i direktivet er annerledes enn 
definisjonen av energiutnyttelse som blir benyttet i norske tillatelser til avfallsforbrenningsanlegg. 
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5.7 EUs regulering av kjølemidler 
 
EUs F-gassforordning 
 

Regulation (EC) No. 842/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 
2006 on certain fluorinated greenhouse gases 
 
Norge arbeider for tiden med å implementere F-gassforordningen i norsk rett. EØS-komiteen 
besluttet den 7. november 2008 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Lovverket har 
imidlertid ikke formelt trådt i kraft ettersom Liechtenstein enda ikke har godkjent alle de ti 
underforordningene til forordningen (EC) No. 842/2006. Dette er ventet å skje i løpet av 
november 2009. 
 
Formålet med F-gassforordningen er å redusere utslippene av de moderate til sterke 
klimagassene HFK, PFK og SF6. Dette gjøres ved å hindre lekkasjer og sørge for at 
personer og firmaer som opererer anlegg med F-gasser har den nødvendige kompetanse og 
kunnskap, samt å føre en oversikt over de ulike anleggene og hva som er gjort med dem 
(registrere påfylling, reparasjoner osv.).  
 
Konsekvenser for Norge 
Det er ikke ventet at F-gassforordningen vil medføre store endringer i Norge, fordi vi allerede 
har et omfattende virkemiddelregime for F-gasser. Forordningen vil likevel gi noen 
utslippsreduksjoner gjennom strengere regelverk for håndtering av disse gassene. 
 
Viktigst for Norge er sertifiseringen av personer og bedrifter som behandler anleggene. Det 
skal etableres en sertifiseringsordning med en rekke kriterier som må oppfylles for å få lov til 
å operere de forskjellige anleggene. SFT vil utnevne et sertifiseringsorgan for hver av 
bransjene som skal gjennomføre ordningen.  
 

5.8 EUs forskningspolitikk – det 7. rammeprogrammet 
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the 
seventh framework programme of the European Community for research, technological 
development and demonstration activities (2207 to 2013) 
 
Det 7. rammeprogrammet for forskning og utvikling ble lagt fram i 2005 og gjelder perioden 
2006-2013. Det vil få en ramme på totalt 54 milliarder euro for hele perioden. 
Rammeprogrammet består av fire særprogrammer, ”Cooperation”, ”Ideas”, ”People” og 
”Capacities”. ”Cooperation” representerer den største aktiviteten, og inkluderer 10 tematiske 
områder, blant annet miljø, herunder klimaendringer. Det vil legges til rette for tverrnasjonale 
forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor hvert tema. Det vil også legges vekt på 
samordning av forskningsområder som går på tvers av temaene. Videre vil det gis støtte til 
tverrnasjonalt samarbeid gjennom Felles teknologiinitiativer (Joint Technology Initiatives - 
JTI), der et eksempel er utvikling av teknologi for hydrogen og brenselceller.  
 
Gjennom det 7. rammeprogrammet ytes det også støtte til samordning av andre 
forskningsprogrammer, der innsatsen primært er rettet mot samordning av nasjonal og 
regional forskning gjennom instrumentet ERA-NET. Det legger til rette for felles utlysninger 
og aktiviteter basert på nasjonale programmer som er åpne for søknader fra flere land.  
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Innenfor miljø vil primært forskning innen følgende temaer prioriteres for bevilgning:  

• endringer i økologiske systemer, jord- og havsystemer, framskrevne klimaendringer 
• verktøy og teknologi for overvåking, begrensning av klimaendringene og 

konsekvenser og risiko, inkludert på helse 
• bærekraftige naturlige og menneskeskapte miljø 

EU har øremerket 1.9 milliarder euro til dette temaet over hele perioden (2007-2013). 

6 Internasjonale organisasjoner 

6.1 Verdens handelsorganisasjon (WTO) 
 
Norge har vært medlem i Verdens handelsorganisasjon (WTO) siden organisasjonen ble 
opprettet i 1995, som etterfølgeren av Generalavtalen for toll og handel (GATT). 
Internasjonalt er WTO den institusjonen som forvalter det viktigste regelverket for handel 
som de aller fleste land av betydning (med Russland som et viktig unntak) er bundet opp av. 
Formålet med handelsregelverket er å styrke handel og derved økonomisk utvikling og 
velstand. Virkemidler for å få til dette er blant annet tollreduksjoner og regler som skal sikre 
likebehandling mellom innenlandske og utenlandske produsenter, mellom utenlandske 
produsenter fra forskjellige land og mellom ”like produkter”. Kjernepunktet er altså å unngå 
diskriminering mellom produkter, noe som også begrenser mulighetene til å stille krav som 
kan begrense handel, for eksempel ut fra miljøhensyn. 
 
Kravet om ikke å skille mellom ”like produkter” tolkes av mange slik at man ikke kan skille 
mellom produkter som er produsert på ulike måter, dersom produksjonsmåten ikke 
gjenspeiles i selve produktet. Det innebærer for eksempel at det kan være problematisk å 
skille mellom bærekraftig produsert regnskogtømmer og tømmer som er produsert på svært 
miljøødeleggende måte. Det samme vil gjelde produkter som biodrivstoff. WTO-regelverket 
åpner imidlertid for enkelte unntak fra de generelle reglene dersom man har gode grunner som 
for eksempel beskyttelse av helse eller miljø. Slike unntak må imidlertid være godt faglig 
begrunnet, og de må ikke praktiseres på en måte som innebærer vilkårlig diskriminering eller 
skjult proteksjonisme.  
 
Både WTO generelt og den nåværende forhandlingsrunden (”Doha-runden”) har bærekraftig 
utvikling og beskyttelse av miljøet med som målsettinger for virksomheter. I den nåværende 
forhandlingsrunden forhandler man videre blant annet om forholdet mellom WTO-regelverket 
og miljøavtalene og om liberalisering av såkalte miljøvarer, det vil si varer som er antatt 
gunstige sett fra et miljøperspektiv. Handel og miljø er et komplekst saksfelt der det ikke gis 
enkle fasitsvar. Handel kan føre til mer effektiv ressursbruk og bedre tilgang til teknologi. 
Samtidig kan handel også gi økt ressursbruk og økte miljøskader. Mye avhenger av 
rammebetingelser som hvor effektiv miljøpolitikk som er på plass i de enkelte land og 
internasjonalt, og hvilket handlingsrom handelsregelverket gir for en ambisiøs miljøpolitikk.  
 
For en ambisiøs klimapolitikk i årene framover er det viktig å få en utvikling der 
handlingsrommet for miljøpolitikken ikke innsnevres. Det innebærer blant annet at miljø- og 
handelsregelverk fortsatt må være likestilt, og at det fortsatt må være mulig å opprettholde 
høye miljøstandarder gjennom tekniske reguleringer. Samtidig vil det være viktig å arbeide 
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for at handelspolitikken også skal bidra positivt til miljømål, for eksempel gjennom å fremme 
handel av miljøvennlig teknologi. 
 
Konsekvenser for Norge 
Norges syn er at miljø- og handelsregelverk er likestilte, sidestilte og gjensidig støttende, i 
tillegg til at det er viktig å ta hensyn til klima-, finans- og matkrisen. Forhandlingene om 
liberalisering av miljøvarer kan bidra til mer effektiv spredning av for eksempel 
energiteknologi. I tillegg kan forhandlingene om regelverk om fiskeri- og landbrukssubsidier, 
tjenester og immaterialrett være eksempler på områder der utfallet kan få betydning for 
framtidig norsk klimapolitikk. 
 

6.2 IMO og ICAO 
Luftfart og skipsfart er globale sektorer der rammebetingelsene i stor grad settes av 
henholdsvis Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) og Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjonen (IMO).  
 
Utslipp fra internasjonal skips- og luftfart er ikke inkludert i forpliktelsene under 
Kyotoprotokollen. EU og enkelte andre land har foreslått å inkludere konkrete målsettinger 
for internasjonal skips- og luftfart i den nye klimaavtalen som etter planen skal 
framforhandles i desember. En mulighet som er foreslått er å invitere ICAO og IMO til å 
vedta regelverket som må til for å oppfylle målene. Det er stor motstand mot dette fra de 
fleste utviklingsland, da disse forpliktelsene er ment å gjelde globalt.  
 
Dersom det blir enighet om denne tilnærmingen, vil det få konsekvenser for Norge og den 
norske skipsflåten. Det er vanskelig å anslå hvilke utslippsreduksjoner dette vil kunne gi, da 
det vil avhenge helt av hvilke reduksjonsmål og virkemidler som eventuelt vedtas, og 
muligheten for kompensering av utslipp. I tillegg vil det avhenge av om regelverket vil 
pålegges de enkelte skip eller nasjonalstatene. Med andre ord er det mange 
usikkerhetsfaktorer her.   
 

6.2.1 Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) 
Reduksjon av klimagasser har vært på IMOs (International Maritime Organisation) agenda i 
mer enn ti år, uten at det har blitt enighet om et regelverk og hvilke mekanismer man skal 
inkludere for å få gjennomført nødvendige utslippsreduksjoner. En rekke tiltak og virkemidler 
for å redusere utslippene av klimagasser fra internasjonal skipfart har vært diskutert: 
 
Innføring av en indeks for energieffektivitetsdesign på nye skip (EEDI) 
En indeks for energieffektivitetsdesign er et mål på hvor energieffektivt et skip er, og vil 
kunne fungere som en slags CO2-standard for nye skip. Reduksjonene i utslippene av 
klimagasser som følge av en obligatorisk designindeks er ukjent. De vil være avhengig av 
hvor strengt man setter standarden og hvor raskt nye skip som oppfyller standarden kommer 
ut i markedet. Man er også avhengig av å bli enige om en robust metode for å beregne 
indeksen, slik at man ikke ender opp med paragrafskip som er optimalisert i forhold til 
indeksen og ikke i forhold til energieffektivitet.  
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Markedsbaserte instrumenter – kvotesystem eller avgift på marin bunkers 
Det er to alternative løsninger som har vært diskutert i IMO når det gjelder markedsbaserte 
instrumenter: et kvotehandelssystem (ETS) for internasjonal skipsfart, og en avgift på marin 
bunkers for internasjonal skipsfart.  
 
Mens avgifter gir sikkerhet for hva CO2-utslippene koster, gir kvoter sikkerhet for hvor store 
de samlede utslippene blir, fordi det blir satt et tak på utslippene. Uansett system må avgiften 
være høy, eller kvotesystemet stramt nok til at kvoteprisen over tid er så høy at den bidrar til 
utslippskutt. Både salg av kvoter og inntekter fra en eventuell avgift vil kunne generere 
betydelige midler, som vil kunne inngå i et CO2-fond. Med dagens kvotepris på ca 120 
kroner7 per tonn CO2 vil salg av kvoter tilsvarende (beste estimat på internasjonal skipsfarts 
CO2-utslipp) 850 millioner tonn CO2 per år, gi inntekter til fondet på ca 102 milliarder kroner 
per år. Dette er midler som kan benyttes til FoU-prosjekter, klimatilpasningsprosjekter i 
landene som vil være hardest rammet av klimaendringene, indirekte reduksjon av skipsfartens 
utslipp ved kjøp av CO2-kvoter utenfor systemet etc.  
 
Innføring av en skipsspesifikk energieffektivitetsplan (SEMP) 
I IMO diskuteres det flere tiltak for å redusere skipsfartens bidrag til verdens 
klimagassutslipp. Et av tiltakene som har vært diskutert er at hvert skip skal ha en SEMP 
(Ship Energy Management Plan) som skal godkjennes av administrasjonen. Det er tenkt at 
denne planen skal fungere som et miljøstyringsverktøy i virksomheten. Innføringen av en 
SEMP vil i seg selv ikke føre til reduksjoner i utslippene, men vil legge til rette for 
implementering av energibesparende tiltak og føre til en bedre oppfølging av skipets 
energiforbruk per tonnkilometer. Viktige elementer i en SEMP vil være:   
 

• tiltak for å forbedre energieffektiviteten; ei liste med energieffektiviserende tiltak, 
implementeringsmekanismer og mål for forbedring 

• kontroll og overvåking av EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator); Som et 
måleinstrument for effektivitetsforbedring kan den operasjonelle indikatoren benyttes. 
SEMP bør indikere hvordan beregningen gjøres, rapporteres og registreres, samt angi 
et mål for EEOI 

• selvevaluering og utvikling av en plan for forbedring; Effektiviteten til skipet bør 
evalueres regelmessig, og man bør undersøke hva som påvirker EEOI 

 
MARPOL Annex VI 
Fra og med 1. juli 2010 trer det reviderte MARPOL Annex VI i kraft, med skjerpede krav til 
blant annet utslipp av NOx, svovelinnhold i bunkers, ozonødeleggende stoffer og krav om en 
godkjent VOC-håndteringsplan. Alle disse forurensningskomponentene vil påvirke utslippene 
av klimagasser direkte eller indirekte. 
 
Et strengere utslippskrav når det gjelder NOx vil kunne føre til at drivstofforbruket på 
motorene er høyere enn optimalt. Dette er fordi man har en ”trade off” når det gjelder 
justering av motoren for optimalt NOx-utslipp versus optimalt drivstofforbruk. Lavere 
svovelinnhold i bunkers fører til at energiinnholdet i drivstoffet blir høyere per volumenhet. 
Dette vil gi et lavere drivstofforbruk, og dermed et lavere CO2-utslipp. Mange 
ozonødeleggende stoffer er også kraftige klimagasser. En strengere regulering av utslippene 
av disse gassene vil også føre til et redusert utslipp av klimagasser. Krav om en godkjent 
VOC-håndteringsplan vil redusere utslippene av klimagassen metan. 
                                                
7 Kvoteprisen per 6. november 2009 var € 14. 
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Londonkonvensjonen  
Londonkonvensjonen av 1972 er en global konvensjon for beskyttelse av det marine miljø fra 
menneskelige aktiviteter. Konvensjonen er ratifisert av 86 land. Londonprotokollen av 1996 
er en videreutvikling av konvensjonen og innfører et direkte forbud mot all dumping, unntatt 
for visse typer avfall og stoffer på unntaksliste (anneks 1). Protokollen trådte i kraft 24. mars 
2006 og erstatter konvensjonen av 1972 for de landene som ratifiserer den. Protokollen er 
ratifisert av 37 land.  
 
Londonprotokollen ble endret ved vedtak av 2. november 2006 slik at CO2-strøm for lagring i 
geologiske formasjoner under havbunnen ble oppført på unntakslista. Det er fastsatt nærmere 
forutsetninger og retningslinjer for landenes håndtering av slike saker. Dette utgjør det første 
internasjonale rammeverket for regulering av CO2-lagring under havbunnen.  
 
En ny, viktig endring i Londonprotokollen ble vedtatt på partsmøtet den 30. oktober 2009. 
Vedtaket gir adgang til transport av CO2 over landegrensene (offshore) med sikte på lagring i 
geologisk formasjon under havbunnen. Dette muliggjør transport og lagring av CO2 fra EU-
land på norsk sokkel. Vedtaket må ratifiseres av 2/3 av de 37 partene for å være gyldig.  
 

6.2.2 Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) 
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO - International Civil Aviation 
Organization) er opprettet av FN. ICAO er en styrende myndighet i luftfart, og har som 
formål å utvikle denne på en sikker og effektiv måte. En av organisasjonens viktigste 
oppgaver er å sørge for enhetlige regler, standarder og prosedyrer både for produksjon og 
vedlikehold av fly og flynavigasjon.  
 
Klimagassutslippene fra innenriks luftfart er inkludert i nasjonale utslippsregnskap og 
underlagt FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Utslipp fra internasjonal luftfart er 
imidlertid underlagt ICAO. Kyotoprotokollen slår fast at Annex 1-landene (de industrialiserte 
landene) skal jobbe for begrensning eller reduksjon i utslippene av klimagasser fra luft- og 
sjøfart gjennom henholdsvis ICAO og IMO.  
 
ICAO har over flere år jobbet med å foreslå markedsbaserte instrumenter for å regulere 
klimagassutslippene fra internasjonal luftfart. I 2008 ble GIACC (Group on International 
Aviation and Climate Change) opprettet. Gruppen har blant annet knesatt et mål om en årlig 
reduksjon i klimagassutslipp per tonnkilometer på 2 prosent. Gruppen viser imidlertid i sin 
sluttrapport 8 til at den ikke har klart å oppnå konsensus om hvordan internasjonale 
markedsbaserte instrumenter kan innføres. Rapporten anbefaler ICAOs råd å etablere et 
rammeverk for hvordan slike instrumenter kan innføres som også tar hensyn til resultatene fra 
klimatoppmøtet i København i desember 2009.  
 
 

                                                
8 ICAO/GIACC. Rapport datert 1. juni 2009. Tilgjengelig på 
http://www.icao.int/env/meetings/GiaccReport_Final_en.pdf  
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7 Andre lands klimapolitikk 
 
Gjennom Kyotoprotokollen har industrilandene forpliktet seg til å redusere sine utslipp av 
klimagasser i forhold til 1990-nivå. Rammene for hvordan utslippsforpliktelsene skal oppnås 
er til en viss grad satt ved at protokollen inneholder regelverk for hvor stor del av utslippene 
som kan kompenseres ved bruk av fleksible mekanismer som kvotehandel, Den grønne 
utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI). Bruk av andre virkemidler for å 
redusere utslipp er det imidlertid opp til hvert enkelt land å bestemme. I tillegg er EUs lovverk 
bestemmende for medlemslandenes klimapolitikk på enkelte områder, selv om det også her 
gis rom for nasjonale virkemidler.  
 
I dette kapitlet presenterer vi kort noen viktige mål og virkemidler for utvalgte industriland. 
Det presiseres at informasjon som presenteres er basert på tilgjengelig data per oktober 2009. 
Vi har ikke evaluert landenes klimapolitikk, men trekker fram enkelte virkemidler som skal 
brukes for å oppfylle de nasjonale klimamålene. Tyskland og Storbritannia er de to 
industrilandene i G8-gruppen9 som har redusert sine utslipp mest i forhold til 1990, og som 
har vedtatt ambisiøse klimamål for 2020. USA har valgt å stå utenfor Kyotoprotokollen, men 
deltar likevel aktivt i forhandlingene om den nye klimaavtalen, og vil trolig ta på seg en 
utslippsforpliktelse for perioden etter 2013. Japan vedtok et nytt og skjermet klimamål i 
oktober 2009. Sverige og New Zealand er små, industrialiserte land som begge har vært 
nytenkende i sin virkemiddelutforming. 
 
Det forhandles også om en global avtale der utviklingslandene deltar aktivt. India og Kina er 
de to største utviklingslandene, og bidrar med store og økende klimagassutslipp. Sør-Korea er 
det første utviklingslandet som ønsker å sette et bindende nasjonalt tak på sine utslipp. 

7.1 Industriland  
Tyskland har redusert sine klimagassutslipp med over 21 prosent i forhold til 1990-nivå, og 
har i underkant av 1 prosent igjen for å oppfylle sine Kyoto-forpliktelser i den inneværende 
Kyoto-perioden. Dette har de oppnådd delvis på grunn av vesentlig økonomisk nedgang og 
omstrukturering i Øst-Tyskland, og delvis på grunn av introduksjon av fornybar energi, der de 
har brukt feed-in-tariffer for å fremme elektrisitet fra fornybare kilder.  
 
Tyskland har som mål å redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 i forhold 
til 1990-nivå. Dette skal de oppnå blant annet ved å gi lån til energieffektiviseringstiltak og 
tiltak for å redusere klimagassutslipp i nasjonale sektorer. Lånene skal også stimulere til 
økonomisk vekst. Tysk elektrisitetsforbruk skal reduseres med 11 prosent innen 2020.  
 
Storbritannia vedtok en bindende, langsiktig klimalov i november 2008, som første land i 
verden. Loven inkluderer bindende klimamål på minst 34 prosent reduksjon av CO2-utslipp i 
2020 og minst 80 prosent reduksjon i 2050 sammenlignet med 1990-nivået. Dette skal oppnås 
ved hjelp av en kombinasjon av tiltak nasjonalt og internasjonalt. Det skal vedtas grenser for 
antallet kvoter som kan kjøpes utenlands. Regjeringen skal sette opp karbonbudsjetter med 
utslippstak for tre femårsperioder framover, der den første sammenfaller med Kyoto-perioden 
(2008-12). Regjeringen må rapportere til parlamentet om politikken som skal legges fram for 
oppfylling av målene.  

                                                
9 Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan, Russland, USA og Canada. 
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Loven inkluderer et mål om at 40 prosent av elforbruket skal komme fra fornybare kilder i 
2020. Dette skal oppnås ved å bruke større andel vindkraft, kjernekraft og rent kull. I tillegg 
står det at 2,5 prosent av det totale forbruket av drivstoff skal komme fra fornybare kilder i 
2008-2009, og at en gjennomsnittlig ny bil skal ha 40 prosent mindre utslipp av karbon enn i 
dag. Videre vil regjeringen i Storbritannia inkludere utslipp fra internasjonal skips- og luftfart 
i loven, eller forklare hvorfor den ikke gjør det, innen utgangen av 2012. 
 
I Storbritannia har de totale utslippene av CO2 gått ned med 13 prosent fra 1990 til 2007, 
inkludert reduksjon oppnådd ved kvotehandel i EU ETS.  
 
Den 15. mai 2009 ble et nytt lovforslag lagt fram i USA av Henry Waxman og Edward 
Markey, formenn i henholdsvis energi- og handelskomiteen og underkomiteen for energi og 
miljø. Lovforslaget har tittelen ”The Clean Energy and Security Act” men refereres ofte til 
som ”The Waxman-Markey bill”. Waxman-Markey-forslaget går inn for å redusere USAs 
utslipp av klimagasser til et nivå som ligger 17 prosent under 2005-nivå innen 202010. Det 
foreslås å etablere et kvotesystem som omfatter om lag 85 prosent av utslippene med mål om 
en 17 prosent reduksjon i utslipp sammenlignet med 2005-nivå i 2020.  
 
Loven er vedtatt av Representantenes hus, og behandlingen i Senatet har nå startet under 
navnet ”The Kerry-Boxer bill”. Foreløpige endringer fra det opprinnelige forslaget er blant 
annet at målet om å redusere klimagassutslippet nå har økt til 20 prosent av 2005-utslippet. 
Det er også sannsynlig at forslaget endres ytterligere før endelig vedtak foreligger. Dersom 
Kerry-Boxer-forslaget blir vedtatt, øker det sjansen for at man kan få på plass en klimaavtale 
som er ambisiøs nok til at EU tar på seg et mål om å kutte sine utslipp med 30 prosent. Det 
øker også sannsynligheten for at EU ETS kan bli knyttet sammen med et føderalt 
kvotehandelssystem i USA. Mulige konsekvenser av dette er nærmere vurdert i rapporten om 
kvotepris som inngår i Klimakur 2020: ”Vurdering av framtidige kvotepriser”.  
 
I forbindelse med finanskrisen tok president Obama enkelte grep som vil få virkning på 
landets klimagassutslipp. Det gis støtte til etablering av elbilfabrikker og komponentfabrikker 
i USA gjennom kriselån. Videre har Obama satt et mål om en million el- og ladbare 
hybridbiler på vegene innen 2015.  
 
Under klimaforhandlingene i Bangkok i oktober 2009, annonserte Japan at de vil øke sitt 
klimamål fra 15 prosent reduksjon sammenlignet med 2005-nivå, noe som tilsvarer 8 prosent i 
forhold til 1990, til 25 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Målsettingen er betinget av at 
det blir en internasjonal klimaavtale, der også land som Kina og India forplikter seg til å 
redusere sine utslipp. 
 
Japan ser også muligheter for å bidra med finansielle midler og teknisk bistand for å hjelpe 
fattigere land å redusere sine klimagassutslipp. 
 
Japan er ledende innen mange lavutslippsteknologier som solpanel, hybridbiler og kjernekraft, 
og er derfor et av verdens mest energieffektive land. For å oppnå målet de har satt seg, må de 
derfor implementere dyre tiltak.  
 
Sverige vedtok en ny og ambisiøs handlingsplan for klimapolitikk i 2009. Hovedmålet er å 
redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent i 2020, der to tredjedeler (20 millioner 

                                                
10 Tilsvarer om lag 3,4 prosent under 1990-nivå 
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tonn CO2-ekvivalenter) skal tas ved nasjonale tiltak i sektorer som ikke inngår i 
kvotesystemet, uten inkludering av skog.  
 
Andre målsettinger er at andelen fornybar energi skal være 50 prosent i 2020, mens 
energieffektiviseringen skal være 20 prosent. Handlingsplanens visjon er en bærekraftig og 
ressurseffektiv energiforsyning uten netto utslipp av klimagasser i 2050. 
 
På transportsiden har svenskene en målsetting om at det skal være 10 prosent fornybar energi 
i 2020. De vil trinnvis øke energieffektiviteten i transportsystemet, bryte avhengigheten av 
fossile brensler og redusere klimapåvirkningen. Målet er å gjøre transportsektoren helt 
karbonfri i 2030. Dette er ment å skulle stimulere svensk industri til å bli verdensledende på 
utvikling av hybridkjøretøy, elbiler og biodrivstoff. 
 
New Zealand vedtok sommeren 2009 et klimamål for 2020 på mellom 10 og 20 prosent 
under 1990-nivå, forutsatt en omfattende global klimaavtale og mulighet for kompensering av 
utslipp ved handel med kvoter. Siden klimagassutslippene i New Zealand allerede har økt 
med 24 prosent siden 1990, kan dette sies å være et ambisiøst mål. 
 
Myndighetene på New Zealand vedtok et omfattende nasjonalt kvotesystem i 2008. Systemet 
vil være fullt faset inn fra 2013, og dekker alle aktiviteter med klimagassutslipp i følgende 
sektorer: skog, jordbruk, stasjonær energi, industri, transport, avfall og F-gasser. Utslipp fra 
transportsektoren skal inkluderes i systemet fra januar 2011. Utslipp fra bruk av bensin, 
diesel, flydrivstoff, samt lett- og tungolje vil da måtte dekkes opp ved kjøp av kvoter. 
Oljeselskapene er pålagt å svare kvoter for det de selger av drivstoff regnet om til CO2-
utslipp. Privatpersoner vil dermed kun bli berørt ved det ekstra påslaget i prisen som 
kvoteoppdekkingen innebærer. Oljeselskapene får ikke tildelt gratiskvoter. 
 

7.2 Utviklingsland 
Verken India eller Kina ønsker å forplikte seg til et nasjonalt klimamål, da de mener de 
industrialiserte landene må stå til ansvar for sine handlinger. India planlegger imidlertid et 
eget nasjonalt mål som skal være konsistent med den årlige veksten i Indias BNP på 8-9 
prosent. Tiltak de i sin handlingsplan legger vekt på for å redusere klimagassutslippene er 
blant annet økt produksjonen av fornybar energi, økt energieffektivisering og bedre utnytting 
av skogen som karbonsluk. 
 
Kina har en stor befolkning og en økonomi som er avhengig av kull. Dette gjør Kina til den 
største bidragsyteren til de globale klimagassutslippene. Selv om landet ikke har ønsket å 
binde seg til et forpliktende nasjonalt mål, har Kina iverksatt mange virkemidler som vil bidra 
til reduserte klimagassutslipp. De har satt seg mål om at energiforbruket per BNP-enhet skal 
ned med 20 prosent innen 2010 i forhold til 2005. Målet er bindende og understøttes av 
regelverk og forpliktende rapportering. De har også mål for fornybar energi og 
energieffektivisering.  
 
Våren 2009 vurderte de kinesiske myndigheter for første gang å sette et nasjonalt tak på sine 
klimagassutslipp. På et G20-møte i september 2009 annonserte den kinesiske presidenten at 
de skal bestrebe å kutte klimagassutslippene per BNP-enhet merkbart innen 2020, i forhold til 
utslippene i 2005. Dette kan gjøres ved å overføre de eksisterende målene om reduksjoner i 
energiforbruk til et nasjonalt klimamål. Målet skal imidlertid ikke være internasjonalt 
forpliktende.  
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Sør-Korea er det første non-Annex I-landet som ønsker å sette et nasjonalt tak på sine 
klimagassutslipp i 2020. De har enda ikke annonsert hva målet vil bli, men har gitt 
indikasjoner om at det vil være i intervallet 4 prosent under 2005-nivå og 8 prosent over 
2005-nivå. Den sørkoreanske økonomien er doblet fra 1990 til 2005, noe som tilsier at det 
gitte intervallet ikke vil føre til reduksjoner i utslippene i forhold til 1990. 
 
Initiativet om å sette et utslippstak er begrunnet i mulig økonomisk stimulering, 
forsyningssikkerhet av energi (som i dag er basert på fossile kilder) og redsel for 
klimaavgifter. Annonseringen kan være et viktig bidrag for å få til en forpliktende, global 
klimaavtale. 
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8 Oppsummering og konklusjon 
 
Rapporten presenterer resultater fra et delprosjekt av Klimakur 2020 om internasjonale 
virkemidler og rammebetingelser som påvirker og kan påvirke norsk klimapolitikk. Rapporten 
gir en gjennomgang av internasjonalt regelverk på klimaområdet som omfatter Norge, og en 
vurdering av muligheter og begrensninger dette gir når det gjelder utforming av virkemidler 
med effekt fram mot 2020. Dette gjelder først og fremst regelverk i FNs klimakonvensjon og 
Den europeiske union (EU). I tillegg er flere internasjonale fora, aktører og land med på å 
legge premisser for Norges klimapolitikk. Vi gjennomgår dem vi anser som viktigst i denne 
rapporten. Vi presenterer dessuten målsettinger og handlingsplaner til utvalgte land, da andre 
lands klimapolitikk indirekte vil kunne påvirke Norges målsetting og virkemiddelbruk.  
 
Ny klimaavtale – en viktig rammebetingelse 
En ny internasjonal klimaavtale for perioden etter 2012 vil være en viktig rammebetingelse 
for norsk klimapolitikk. Det er imidlertid usikkerhet om innholdet i en slik avtale og om når et 
detaljert regelverk i en ny klimaavtale vil være på plass. Avtalen vil trolig inkludere flere 
forpliktelser for Norge. Stramheten i avtalen vil påvirke nivået på virkemidlene, mens vi 
antagelig står friere i sammensetningen av virkemiddelbruken Ved ratifikasjon av en ny avtale 
vil denne være folkerettslig bindende for Norge. Avtalen vil trolig inneholde regelverk for 
bruk av fleksible mekanismer for kompensering av klimagassutslipp, og for beregning av 
utslipp og opptak av klimagasser i skog og jordsmonn. Slike spesifikke regler kan ha 
betydning også for sammensetningen av norsk virkemiddelbruk framover.  
 
Norge har som overordnet målsetting at verdens gjennomsnittstemperatur ikke skal overstige 
2 grader Celsius i forhold til før-industrielt nivå. Det forutsetter at industrilandenes 
klimagassutslipp samlet reduseres med 25-40 prosent i 2020 sammenlignet med 1990. Det 
forutsetter også dype kutt mot 2050, helt ned mot 85 prosent globalt. Norges 
forhandlingsposisjon for den nye forpliktelsen har vært målet fra klimaforliket om 30 prosent 
reduksjon i utslippene innen 2020 målt i forhold til utslippene i 1990, uavhengig av hva andre 
land aksepterer av forpliktelser. I oktober varslet regjeringen at Norge skal skjerpe klimamålet 
til 40 prosent kutt innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en 
ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. Det 
er imidlertid svært vanskelig å si noe om hvilken utslippsbegrensning vi ender opp med i en 
ny klimaavtale, blant annet fordi lengden på den nye forpliktelsesperioden er usikker (om den 
vil vare til eksempelvis 2018 eller 2020).  
 
EUs lovverk viktig for norsk klimapolitikk 
EUs klimapolitikk er i stor grad bestemmende for Norges virkemiddelbruk gjennom EØS-
avtalen. Her vil virkemidlene i EUs klima- og energipakke stå svært sentralt i årene fram mot 
2020. Målet med virkemiddelpakken er 20 prosent reduksjon av de totale klimagassutslippene 
fra unionen i 2020 sammenlignet med utslippene i 2005. Det er viktig å være klar over at EU 
har slått fast at de ønsker å ta på seg en strengere forpliktelse i den nye klimaavtalen, på 30 
prosent reduksjon, dersom andre land aksepterer begrensninger på tilsvarende nivå. Resultatet 
av forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale vil dermed avgjøre om EUs klima- og 
energipakke må revideres for å nå en strengere forpliktelse. Dette vil trolig virke inn på Norge 
med høyere kvotepris. Dette er diskutert i Klimakur-rapporten ”Vurdering av framtidige 
kvotepriser”. I tillegg vil en sterkere virkemiddelbruk innen andre sektorer i EU ha både 
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direkte og indirekte virkning på Norges framtidige virkemiddelutforming. Direkte ved at 
Norge vil være forpliktet til å gjennomføre eventuelle nye EØS-relevante EU-rettsakter i 
norsk rett, og indirekte ved at EUs politikk kan legge føringer for ambisjonsnivået for norsk 
klimapolitikk. 
 
EU-regelverket som vil ha størst betydning for norske klimagassutslipp og virkemiddelbruk er 
kvotedirektivet, drivstoffdirektivet og forordningen om utslipp av CO2 fra personbiler. Videre 
vil bestemmelsen om EU-landenes klimagassreduksjoner i sektorer utenfor kvotesystemet 
legge viktige føringer for norsk klimapolitikk i årene framover. 
 
Kvotedirektivet setter internasjonalt tak på utslippene  
Kvotedirektivet vil være en basis i virkemiddelbruken på klimaområdet for 
petroleumssektoren og industrisektoren i Norge. EUs reviderte kvotedirektiv vil ikke 
innebære noen vesentlige begrensninger i norsk handlefrihet på virkemiddelområdet. 
Kvoteprisen som norske kvotepliktige virksomheter må forholde seg til, og muligheten til å 
kompensere utslipp ved prosjektbaserte mekanismer som Den grønne utviklingsmekanismen 
(CDM) og Felles gjennomføring (JI) vil avgjøre hvor store utslippsreduksjoner 
kvotedirektivet vil utløse innenlands.  For å utløse tilstrekkelig med tiltak innenlands må 
kvoteprisen bli vesentlig høyere (se rapport fra Klimakur 2020 om kvotepris). 
 
Kvotedirektivet omfatter også luftfart, og Norge vedtok i oktober 2009 at kvotehandel for 
luftfart skal implementeres i norsk lov. At luftfart omfattes av kvotesystemet fra 2012 kan gi 
en reduksjon i utslipp fra fly både innenlands og mellom Norge og utlandet.  
 
Innføring av fornybardirektivet vil kreve utbygging av ny fornybar elektrisitet mot 2020 
Dersom fornybardirektivet implementeres i Norge, vil målforpliktelsen være viktig for den 
energipolitikken som må føres her i landet fram til 2020. Et ambisiøst mål vil måtte innebære 
stor utbygging av ny fornybar elektrisitet her i landet og utforming av et egnet virkemiddelsett 
for å skape gode insentivordninger for å få dette til. Et mindre ambisiøst mål kan også føre til 
stor utbygging med tanke på eksport, men dette er et lønnsomhetsspørsmål 
 
Krav til lave CO2-utslipp fra personbiler vil gi betydelige utslippsreduksjoner 
EUs forordning med CO2-krav til personbilers gjennomsnittlige utslipp vil i stor grad bidra til 
å øke mulighetene for å få til betydelige utslippsreduksjoner i Norge. Målet er å redusere de 
gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nye biler fra dagens om lag 160 gram per kilometer til 
130 gram i 2012-2015 og ned til 95 gram i 2020. Mesteparten av utslippreduksjonen vil 
oppnås med effektivisering av forbrenningsmotorbilene, mens det resterende vil måtte oppnås 
med økt andel eldrevne og eventuelt hydrogendrevne kjøretøy. Utskiftingstakten i bilparken, 
sammensetningen av denne og utvikling i samlet kjørelengde er faktorer som også må tas med 
i betraktning når en vurderer utviklingen i de totale utslippene fra transport. 
 
Forordningen vil medføre at det vil produseres et økt utvalg biler i alle størrelser med 
reduserte utslipp. Et bredere spekter av lavutslippsteknologier vil gjøre differensieringen av 
engangsavgiften etter CO2-utslipp ved kjøp av bil mer og mer effektiv i å få ned 
gjennomsnittsutslippet til nye personbiler, selv uten å endre satser eller utforming av avgiften.  
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Drivstoffdirektivet krever insentiver for økt bruk av lavutslippsdrivstoff 
Drivstoffdirektivets krav om å sikre at leverandører av drivstoff reduserer utslippene per 
energienhet med 6 prosent mellom 2011 og 2020 sammenlignet med gjennomsnittlig EU-nivå 
i 2010, vil få betydning for norsk virkemiddelbruk og klimagassutslippene framover.  
 
EU-krav til reduksjoner utenom kvotesystemet kan være førende for norsk politikk 
Klima- og energipakken inneholder også et vedtak om EU-landenes bidrag for å redusere 
klimagassutslippene i sektorer som ikke inngår i kvotesystemet. Vedtaket er ikke EØS-
relevant og vil derfor ikke påvirke Norge direkte, men det kan likevel gi inspirasjon til norsk 
politikk for disse sektorene. EU-landenes bestrebelser for å klare reduksjonene som følger av 
vedtaket kan være retningsgivende for ambisjonsnivåer som også Norge vil påta seg, og 
hvordan de kan oppnås.  
 
EUs landbruks- og avfallspolitikk av mindre betydning for norsk klimapolitikk 
fremover 
EUs politikk når det gjelder avfalls- og landbrukssektoren vil ha lite å si for Norge og vår 
virkemiddelbruk på klimaområdet fremover. Norge har allerede implementert en god del av 
regelverket fra EU, og ligger på grunn av særnorske virkemidler langt framme på 
avfallsområdet. Nytt regelverk fra EU vil derfor ikke påvirke oss i særlig stor grad. EUs 
landbrukspolitikk er ikke EØS-relevant slik at regelverk på dette området ikke omfatter 
Norge. EUs landbrukspolitikk har likevel betydning for norsk landbruk og 
næringsmiddelindustri gjennom prisutviklingen på landbruksprodukter i EU. 
 
Mange EU-direktiver har virkning på norske klimagassutslipp 
Gjennomgangen viser at det er flere EU-direktiver i tillegg til dem som inngår i klima- og 
energipakken, som har virkning på norske klimagassutslipp og virkemiddelbruk i større eller 
mindre grad. Her er en kort oppsummering av de viktigste: 
 

• Direktivet om fangst og lagring av CO2 stiller blant annet krav om etablering av en 
konsesjonsordning for leting etter, utbygging og overvåking av lagringssteder for 
CO2, tillatelse til lagring av CO2, renhetsgrad for CO2-strømmen, samt overvåking av 
lagret CO2 og rapportering til myndighetene. På mange områder bygger reglene om 
geologisk lagring av CO2 på regelverk som allerede er etablert under OSPAR-
konvensjonen og Londonprotokollen, som Norge er bundet opp av når nødvendige 
ratifiseringsprosesser er gjennomført. Direktivet vil derfor ikke ha direkte effekt på 
nasjonal politikkutforming, men kan lette gjennomføringen på grunn av forutsigbarhet 
i forhold til kvoteregnskapet og det helhetlige rammeverket. 

 
• Energitjenestedirektivet vil kunne påvirke sluttbruk av energi i Norge. Det må 

etableres en referansebane for utviklingen i sluttbruk av energi, en målsetting for 
effektivisering må defineres, og det må lages en handlingsplan for hvordan 
effektiviseringen skal oppnås. I tillegg må det etableres metoder for måling og 
oppfølging.  

 
• Eco-designdirektivet krever energimerking som vil gjøre det enklere for forbrukere og 

andre å velge mer energieffektive varer. Andelen energi som går til elektriske 
apparater er i vekst, men implementering av dette direktivet i Norge kan bidra til å 
snu veksten. For å få full utnyttelse av potensialet for reduksjon vil det være viktig 
med et utstrakt og målrettet informasjonsopplegg. 
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• Den overordnede målsettingen med elmarkedsdirektivene er ett felles, grenseløst 
marked for kraft, hvor markedsmessige løsninger og like konkurransevilkår 
vektlegges. Fordi direktivet legger opp til ett felles europeisk kraftmarked betyr det 
dessuten at tiltak som settes inn i andre europeiske land, kan ha innvirkning på 
kraftmarkedet i Norge.  

• Det er ikke ventet at EUs F-gassforordning vil medføre store endringer i Norge, da 
Norge allerede har et omfattende virkemiddelregime for fluorerte klimagasser. Derfor 
kan vi heller ikke vente betydelige utslippsreduksjoner som følge av forordningen.  

 
Internasjonale organisasjoner vil trolig ha liten virkning på klimagassutslippene 
Dagens regelverk i organisasjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Den 
internasjonale luftfartsorganisasjonen (ICAO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjon 
(IMO) innebærer ikke konkrete begrensninger eller insentiver for norsk virkemiddelbruk på 
klimasiden. Derimot er det mulig at framtidig regelverk vil kunne påvirke norske utslipp og 
adgang til å bestemme egne virkemidler.  
 
I de pågående WTO-forhandlingene (Doha-runden) forhandles det om forholdet mellom 
miljø- og handelsregelverk og om liberalisering av såkalte miljøvarer. Forhandlingene om 
liberalisering av miljøvarer kan bidra til mer effektiv spredning av for eksempel 
energiteknologi. I tillegg kan forhandlingene om regelverk om fiskeri- og landbrukssubsidier, 
tjenester og immaterialrett være eksempler på områder der utfallet kan få betydning for 
framtidig norsk klimapolitikk.  
 
IMO og ICAO har diskutert mulighetene for reduksjon av klimagassutslippene fra 
henholdsvis internasjonal skips- og luftfart i over 10 år uten å kunne vise til konkrete 
resultater i form av vedtatt regelverk. EU og enkelte andre land har foreslått å inkludere 
konkrete målsettinger for begrensning av utslipp fra internasjonal skips- og luftfart i den nye 
klimaavtalen. De ønsker at ICAO og IMO inviteres til å vedta regelverket som må til for å 
oppfylle målene. Fordi forpliktelsene er ment å gjelde globalt er det stor motstand fra 
utviklingslandene. Det er derfor svært usikkert om dette blir vedtatt. Dersom det blir enighet 
om forslaget, vil det få konsekvenser for Norge og den norske skipsflåten. På luftfartssiden vil 
det trolig ha mindre konsekvenser, siden norske selskaper uansett vil inngå i EUs kvotesystem 
for luftfart fra 2012.  
 
Norge kan lære av andre lands klimapolitikk 
I en globalisert verden vil land påvirke hverandres politikkutforming, også på klimaområdet. 
For eksempel vil Norge kunne dra nytte av andre lands erfaringer i utformingen av 
virkemidler og gjennomføring av utslippsreduserende tiltak.  
 
Kun ett av industrilandene har så langt vedtatt en langsiktig klimalov. Storbritannia vedtok 
klimaloven i november 2008. Den inkluderer bindende klimamål for 2020 og 2050. 
Regjeringen har satt opp karbonbudsjetter med utslippstak for tre femårsperioder framover, og 
må rapportere til parlamentet om politikken som skal legges fram for å oppfylle målene. Vårt 
naboland, Sverige, vedtok en ny og ambisiøs handlingsplan for klimapolitikk tidligere i år, 
med 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene i 2020 som hovedmål.  
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Det knyttes stor spenning til prosessen rundt lovforslaget fra Waxman og Markey i USA. 
Forslagets reviderte målsetting er å redusere USAs utslipp av klimagasser til et nivå som 
ligger 20 prosent under 2005-nivå innen 2020.  
 
Ikke tilstrekkelig til å nå norske klimamål 
Internasjonale rammebetingelser vil legge føringer for hvordan norsk klimapolitikk utformes. 
Det gjelder særlig en ny klimaavtale og EØS-relevante direktiver og andre vedtak fra EU. 
Likevel kan det være et betydelig behov for nasjonale virkemidler for å nå målet i Stortingets 
klimaforlik om å redusere norske klimagassutslipp til 42 til 44 millioner tonn innen 2020.  
 
Tiltaks- og virkemiddelvurderingen som vil bli gjennomført i delprosjekt 3 av Klimakur 2020, 
vil gjøre en nærmere vurdering av de internasjonale rammebetingelsenes innvirkning på norsk 
klimapolitikk.  
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